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Jsme tu pro Vás již 11 let
ÚNOR 2023

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace,
vypisuje VŘ na PRIMÁŘE neurologie a zároveň přijme 
LÉKAŘE se SZ na pozici ZÁSTUPCE PRIMÁŘE neurologie.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení; náborový příspěvek 500 000,- Kč; městský byt;
prostor pro pracovní a osobní rozvoj; práci v akreditované nemocnici dle SAK ČR; závodní stravování; další zaměstnanecké benefity
Počátkem roku 2023 bude otevřen nový Pavilon péče o rodinu zahrnující nově vybudované prostory pro neurologické oddělení.
■ Bližší informace na www.hospital-pe.cz v odkaze volná místa.
■ Kontakt 565 355 121, 565 355 122.

NEMOCNICE PELHŘIMOV, P.O. ■  HLEDÁME PŘIMÁŘE A ZÁSTUPCE PŘIMÁŘE NA NEUROLOGII

Přijme:  lékaře/lékařky se specializací kardiologie, diabetologie a radiodiagnostika 
a lékaře na ústavní pohotovostní služby
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, 
zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, podporu profesního růst a rozvoje, příjemné pracovní prostředí
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz www.nemkh.cz

ONK, A.S., NEMOCNICE KUTNÁ HORA ■ PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU VÍCE SPECIALIZACÍ

Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro výkon 
soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost. K pronájmu nabízíme 
2 ordinace. Ke každé ordinaci patří čekárna, WC pro pacienty, WC pro personál, denní místnost pro personál 
a úklidová místnost. Parkování přímo u lékařského domu. 
■ Zájemci neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@modletice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.

OBEC MODLETICE ■  PRONÁJEM LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ

Všeobecného lékaře pro pracovnělékařské služby (závodní ambulance) na 2-3 dny v týdnu.
Fyzioterapeuty, vzdělání dle zák. 96/04 Sb., vhodné i pro absolventy.
■ Nabízíme: náborový příspěvek, ubytování, pracovní dobu 37,5 h/týdne, 25 dnů dovolené, podporu dalšího vzdělávání, 
zaměstnanecké stravování, příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné výměnné rekreace, Cafeteria benefitní systém.
■ Kontakt: Bc. Kadlecová, tel: 731 402 385, email: kadlecova@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz/kariera

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■  PŘIJMOU LÉKAŘE A FYZIOTERAPEUTY

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

MEDICLINIC A.S.
HLEDÁME PRAKTICKÉ 
LÉKAŘE
MEDICLINIC, A. S. PŘIJME PRAK-
TICKÉ LÉKAŘE DO ZAVEDENÝCH 

ordinací v lokalitách Slaný, Čes-
ké Budějovice, Teplice, Nové 
Město pod Smrkem.
■ Nabízíme zázemí stabilního 
poskytovatele primární péče, 
akreditovaná pracoviště a mno-
haleté zkušenosti se specializač-
ním vzděláváním v oboru. 
■ Neváhejte nás kontaktovat na  

tel: 733 679 555 nebo emailem: 
kariera@mediclinic.cz. 

PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE  
SPECIALIZACÍ
Domov sv. Karla Boromejského

v Praze Řepích NALÉHAVĚ hle-
dá nové spolupracovníky na po-
zici: lékař/lékařka (atestace inter-
na, geriatrie, prakt. lékařství). 
■ Pro zaslání životopisu 
prosím použijte mail 
konsolata@domovrepy.cz. 
■ Informace o našem Domově 
najdete na www.domovrepy.cz.



PRAHA

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VŘ – PRIMÁŘ/KA ODD. 
ZOBRAZOVACÍCH METOD
Ředitel Revmatologického ústa-
vu, Praha 2, Na Slupi 4 vyhlašuje 
přijímací řízení na obsazení ve-
doucího pracovního místa:
Primář/ka oddělení zobrazova-
cích metod. Jedná se o vedoucí 
funkci, přímo řízenou vedoucím 
klinického oddělení
■ Předpoklady: VŠ vzdělání 
lékařského směru; Nástavbová 
specializace radiologie a zobra-
zovací metody (resp. před slo-
žením)
■ Další požadavky: 5 let praxe 
v oboru; Organizační, komuni-
kační a manažerské schopnos-
ti; Osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení pracov-
ního týmu; Uživatelská znalost 
PC; Morální, občanská bezúhon-
nost a zdravotní způsobilost.
■ Nabízíme: Práci v moderním 
zdravotnickém ústavu s celore-
publikovou působností; Plnou 
realizaci v oboru; Nadstandardní 
platové ohodnocení; Možnost 
odborného rozvoje; Závodní 
stravování a další zaměstna-
necké benefity (příspěvek na 
penzijní připojištění a rekreace, 
zdarma kurzy angl. jazyka apod.) 
■ Požadované doklady: Na-
bídky se strukturovaným profes-
ním životopisem a  s uvedením 
praxe; Kopie dokladů o dosa-
ženém vzdělání; Aktuální výpis 
z rejstříku trestů; Čestné pro-
hlášení, že proti uchazeči není 
vedeno trestní řízení; Souhlas 
s použitím osobních údajů pro 
účely přijímacího řízení dle záko-
na č.110/2019 Sb. o GDPR.
■ Termín podání nabídek:
Nabídky a požadované doklady 
doložte k osobnímu jednání.
■ Další případné informace 
poskytne sekretariát ředitele, 
tel. 234 075 244, 
resp. PaM 224 912 934.

 STŘEDOČESKÝ KRAJ

REHABILITAČNÍ  
NEMOCNICE BEROUN
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE
Do Rehabilitační nemocnice 
v Berouně přijmeme Lékaře na 
oddělení následné péče.
■ Nabízíme dobré finanční 
ohodnocení, vlastní dopravu do 
zaměstnání, mateřskou školku, 
možnost bydlení po dohodě 
a mnoho dalšího. Uvítáme ko-
legy z oboru geriatrie, vnitřního 
lékařství, rehabilitace, geronto-
psychiatrie i dalších oborů. Tato 
pozice je vhodná pro absolven-
ty, lékaře s ukončeným kmenem 
i atestované lékaře. Přátelský ko-
lektiv je naší prioritou a věříme, 
že se rádi stanete jeho součástí.
■ Více informací na 
personalni@akesoholding.cz 
nebo 727 947 891.

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPÁNKOVÉ LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, 
pneumologie, kardiologie, neu-
rologie, psychiatrie se zájmem 
o spánkovou medicínu. Možno na 
zkrácený úvazek či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání 
ve spánkové medicíně, nadšený 
a přátelský kolektiv, v plánu výstav-
ba a rozvoj moderních prostor pro 
spánkovou laboratoř. 
■ Kontakt: vedoucí lékař 
spánkové laboratoře 
MUDr. Tereza Haasová, 
tereza.haasova@hospital-bn.cz, 
317 756 263...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ 
NEUROLOGIE. Možno i kratší úva-
zek či dohoda. Min. kmen podmín-
kou. Moderní a špičkově vybavené 
ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554

Nemocnice Pelhřimov je mo-
derní nemocnicí a součástí 
zdravotního systému Kraje 
Vysočina. Poskytuje základ-
ní a specializovanou péči  
v širokém rozsahu nabízených 
služeb, a to nejen pro občany 
Pelhřimova, ale také pro celý 
region kraje. Díky vysoké kva-
litě služeb je vyhledávána pa-
cienty. Počtem ošetřených kli-
entů se řadí mezi standardní 

poskytovatele zdravotní péče 
v rámci České republiky.

O spokojenost pacientů a kvalit-
ní služby se u nás stará 89 lékařů  
a 350 zaměstnanců - nelékařské-
ho zdravotnického personálu. Na 
10 lůžkových odděleních je umís-
těno 340 lůžek, z toho 294 akut-
ních, 46 lůžek následné péče...

Více informací naleznete ZDE

Domov sv. Karla Boromejské-
ho vznikl na podzim roku 1996 
jako sesterské zařízení Nemoc-
nice Milosrdných sester sv. Kar-
la Boromejského Pod Petřínem 
a slouží nemocným seniorům 
jako zázemí lůžek následné 
péče, sociálních odlehčovacích 
služeb a denního stacionáře.

Přijímáme pacienty jak z nemoc-
nic, tak z domácí péče na doléče-
ní po akutním stavu, na stabilizaci 
a zlepšení soběstačnosti a podle 

možnosti k návratu domů nebo 
do trvalého zařízení. Odlehčovací 
lůžka umožňují krátkodobý od-
počinek pečujícím rodinám. 

Zdravotnický i ostatní personál 
dlouhodobě udržuje přátelské 
pracoviště s hezkými vzáje- 
mnými vztahy a laskavý přístup  
k pacientům vytváří prostředí, 
kde je všem dobře. Dokazuje to 
stále vysoký počet žadatelů...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE PELHŘIMOV, P.O.
MODERNÍ ZAŘÍZENÍ PODPORUJÍCÍ 
INDIVIDUÁLNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nemocnice-pelhrimov-je-moderni-zarizeni-podporujici-individualni-rozvoj-zamestnancu
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-organizace


NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA  
ODDĚLENÍ:
NEUROLOGIE, REHABILITACE, 
TRANSFUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ, 
RADIOLOGIE A ZOBRAZOVCÍ 
METODY, ARO, CHIRURGIE, ORL, 
INTERNA. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIA-
LIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodná 
mzda, volno po službách, 25 dní 
dovolené + 3 sick days, penzijní 
připojištění, jazyky, stravování, 
parkování v areálu zdarma, oč-
kování proti chřipce, jesle a další 
benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. -  
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE – 
ABSOLVENTA NA OČNÍ 
AMBULANCI
■ Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání – lékařská fakulta; zájem 
o vzdělání v oboru; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost.
■ Nabízíme: zvýhodněné 
mzdové podmínky; náboro-
vý příspěvek až 100 000 Kč; 
možnost flexibilního úvazku; 
možnost okamžitého nástupu; 
zázemí úspěšné a stabilní spo-
lečnosti; podporu a podmínky 
pro další vzdělávání financova-
né zaměstnavatelem; podpora 
dalšího profesního rozvoje; řadu 
oborů s nejvyšším stupněm akre- 
ditace a specializovaná centra; 
moderní a příjemné pracovní 
prostředí; dopomoc s bydlením; 
zaměstnanecké benefity (pří-
spěvek na penzijní připojištění, 
nadstandartní pokoje v případě 
hospitalizace, 5 týdnů dovole-
né, zvýhodněná roční síťová za-
městnanecká jízdenka Dopravy 
Ústeckého kraje, příspěvek na 
dovolenou, závodní stravování, 
slevy na služby či produkty u vy-
braných partnerů).

■ Kontakt:  Krajská zdravotní a.s. 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3316/12a, 
Ústí nad Labem, 400 11
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
- přednosta Oční kliniky, 
Tel. 477 112 980, 
Email: Ivana.Liehneova@kzcr.eu
...............................
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. -  
NEMOCNICE LITOMĚŘICE, O.Z.
PŘIJME LÉKAŘE SE  
SPEC.ZPŮSOBILOSTÍ –  
OFTALMOLOGIE  
NA OČNÍ  
AMBULANCI
■ Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání – lékařská fakulta; zájem 
o vzdělání v oboru; bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost; speciali-
zovaná způsobilost v oboru. 
■ Nabízíme: zvýhodněné mzdo-
vé podmínky; NÁBOROVÝ PŘÍ-
SPĚVEK až 300 000 Kč; možnost 
flexibilního úvazku; možnost oka-
mžitého nástupu; zázemí úspěšné 
a stabilní společnosti; podporu 
a podmínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního roz-
voje; řadu oborů s nejvyšším stup-
něm akreditace a specializovaná 
centra; moderní a příjemné pra-
covní prostředí; dopomoc s by-
dlením; zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na penzijní připojištění, 
nadstandartní pokoje v případě 
hospitalizace, 5 týdnů dovolené, 
zvýhodněná roční síťová zaměst-
nanecká jízdenka Dopravy Ústec-
kého kraje, příspěvek na dovole-
nou, závodní stravování, slevy na 
služby či produkty u vybraných 
partnerů).
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní a.s. 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., 
Sociální péče 3316/12a, 
Ústí nad Labem, 400 11
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 
- přednosta Oční kliniky, 
Tel. 477 112 980, 
Email: Ivana.Liehneova@kzcr.eu

Od ledna 2023 nastupuje do 
pozice vedoucího lékaře ak-
ciové společnosti Lázně Lu-
hačovice MUDr. Petr Pšenica. 
Nahradí tak dosavadního 
primáře MUDr. Jiřího Hnátka, 
který stál v čele lázeňských lé-
kařů od roku 1985.

Kdo je Petr Pšenica? MUDr. Petr 
Pšenica se narodil v Hranicích 
v květnu 1984. V roce 2009 do-
končil studia na lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Hradci Králo-
vé. Své první lékařské zkušenosti 
nasbíral jako sekundární lékař na 
neurologii Krajské nemocnici T. 
Bati ve Zlíně. Již v prvních letech 
si začal uvědomovat důležitost 
komplexního přístupu při dia-
gnostice a léčbě chorob nervové-
ho a pohybového ústrojí. V roce 
2012 absolvoval kurz...

Více informací naleznete ZDE

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), 
pokračuje v plánované revi-
talizaci svých nemocnic a ob-
nově zdravotnické techniky. 
Jednou z priorit vedení spo-
lečnosti je zajištění kvalitní  
a dostupné zdravotní péče ve 
zdravotnických zařízeních, 
která Krajská zdravotní, a.s., 

spravuje. Ke stěžejním před-
pokladům pro naplňování 
tohoto cíle patří postupná 
obměna, modernizace zdra-
votnické techniky. Aktuálně  
v Nemocnici Litoměřice, o.z., 
zahájila provoz nového pří-
stroje pro počítačovou tomo-
grafii (CT).

„Nový, moderní CT přístroj na-
hrazuje ten stávající po dvanácti 
letech provozu a celý byl financo-
ván z výzvy REACT-EU 98. Jedná 
se o dosud nejvýznamnější insta-
laci zdravotnické techniky, ke kte-
ré došlo po přechodu Nemocnice 
Litoměřice pod Krajskou zdra-
votní, a.s. Jsme rádi, že můžeme  
v tomto trendu pokračovat a že 
se nám daří nemocnici...

Více informací naleznete ZDE

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S.
MAJÍ NOVÉHO VEDOUCÍHO LÉKAŘE

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.
V LITOMĚŘICKÉ NEMOCNICI ZAČAL 
SLOUŽIT NOVÝ PŘÍSTROJ PRO 
POČÍTAČOVOU TOMOGRAFII

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/lazne-luhacovice-maji-noveho-vedouciho-lekare
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/v-litomericke-nemocnici-zacal-slouzit-novy-pristroj-pro-pocitacovou-tomografii


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

REPROGENESIS A.S.
HLEDÁME:  
LÉKAŘ / LÉKAŘKA –  
IVF SPECIALISTA
Jsme soukromá brněnská klinika 
reprodukční medicíny a do naše-
ho týmu hledáme na plný či čás-
tečný úvazek posilu na pozici lékař 
/ lékařka - IVF specialista.
■ Požadavky: atestace/ speci-
alizovaná způsobilost v oboru 
gynekologie a porodnictví (nebo 
v přípravě na atestaci); AJ na ko-
munikativní úrovni.
■ Nabízíme: motivující platové 
ohodnocení; přátelské, vstřícné 
a empatické pracovní prostření 
v malém kolektivu; další benefity 
dle osobní domluvy.
■ V případě zájmu nám zašlete 
svůj životopis na 
info@reprogenesis.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ NELÉKAŘE VÍCE 
SPECIALIZACÍ

Domov sv. Karla Boromejského 
v Praze Řepích NALÉHAVĚ hle-
dá nové spolupracovníky, muže 
i ženy, na pozice: všeobecná 
zdravotní sestra do nepřetrži-
tého provozu, sanitářka denní 
služby a fyzioterapeut. 
■ Pro zaslání životopisu pro-
sím použijte mail: 
konsolata@domovrepy.cz. 
■ Informace o našem Domově 
najdete na www.domovrepy.cz.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

LÁZNĚ PODĚBRADY, A.S.
PŘIJME VRCHNÍ  
A VŠEOBECNOU SESTRU
Lázně Poděbrady, a.s. přijme: 
vrchní zdravotní sestru a všeo-
becnou zdravotní sestru
■ Požadujeme: minim. SŠ 
vzdělání s oboru; praxi na pozici 
zdravotní sestry min. 5 let, popř. 
praxe ve vedoucí funkci ve zdra-
votnictví. 
■ Nabízíme: práci ve stabil-
ní firmě; odpovídající mzdové 
ohodnocení; firemní benefity, 
dovolená nad rámec ZP, firemní 
stravování, výměnná rekreace, 
příspěvek na dětské tábory.
■ Kontakt: Ing. Glanzová Hana, 
tel. 325 606 524, email: 
hana.glanzova@lazne-podebrady.cz

MEDICENTRUM  
BEROUN A.S.
ZDRAVOTNÍ  
SESTRA  
NEUROLOGIE
Společnost Medicentrum Be-
roun a.s. hledá do pracovního 
poměru zdravotní sestru do 
neurologické ambulance na 
plný úvazek. 
Součástí je i vyšetřování v EEG 
a EMG laboratoři. 
Dobré platové podmínky. 
Pracovní doba 40 hod./ týden, 
Po-Pá, bez služeb. 
■ Kontakt: 
ciprova@medicentrum.cz, 
mobil: 725 154 121

ONK, A.S., NEMOCNICE 
KUTNÁ HORA
PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
■ Nabízíme: motivační platové 

ohodnocení, bohaté zaměstna-

necké benefity, plný nebo čás-

tečný úvazek, práci v malé ne-

mocnici v krásném historickém 

městě, podporujeme profesní 

růst a rozvoj.

■ Požadujeme: odbornou způ-
sobilost, flexibilitu.
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, 
tel. 327 503 497, 724 175 878, 
email: 
jitka.novotna@nemkh.cz 
www.nemkh.cz
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE  
BENEŠOV PŘIJME  
VŠEOBECNÉ  
ČI PRAKTICKÉ SESTRY
CHIRURGIE, INTERNA, INTERNÍ 
MOJIP, ORTOPERIE, ORTOPEDIE - 
OPERAČNÍ SÁL - VŠE NEPŘETRŽITÝ 
PROVOZ/TURNUSY. 
Moderní prostředí, rodinná atmo-
sféra, elektronická dokumentace, 
výhodná mzda, náborový příspě-
vek, příspěvek na bydlení pro mi-
mo-benešovské, zajištění ubytová-
ní, osobní rozvoj, stravování, jesle, 
penzijní připojištění, 25 dní dovo-
lené + 3 sick days, očkování proti 
chřipce a další benefity. 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČ-
NÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt:pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz
Jsme tu pro Vás již 9 let

LISTOPAD 2020

Hledáme zubní lékaře do několika nových a moderně vybavených ordinací na Krnovsku
■ Nabízíme: práci na plný i zkrácený úvazek; novou a moderně vybavenou ordinaci; vynikající platové podmínky; možnost ubytování; 
firemní školku; řadu benefitů z FKSP; 25 dnů dovolené; podporu pro další vzdělávání a školení; možnost převzetí ordinace
■ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru zubní lékařství; zájem o obor; 
nadstandardní přístup ke klientům a empatii; zdravotní způsobilost;trestní bezúhonnost
■ Předpokládaný nástup: podzim 2020
■ V případě zájmu kontaktujte náměstka ředitele pro lékařskou péči SZZ Krnov, MUDr. Bronislava Sedláčka: tel. 554 690 280, 
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz 

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce 
primáře/ky Gynekologicko-porodnického oddělení. 
■ Bližší informace na www.nempe.cz v odkaze volná místa. Kontakt 565355121.
■ Nabízíme: velmi dobré platové ohodnocení; možnost získání náborového příspěvku až 300.000,- Kč 
(dle pravidel zřizovatele); možnost získání městského bytu; prostor pro pracovní realizaci a osobní rozvoj; 
práci v nemocnici akreditované dle SAK ČR; závodní stravování a další zaměstnanecké benefity.

NEMOCNICE PELHŘIMOV ■  VŘ - PŘIMÁŘ/KA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODD.

V současné době rozšiřujeme tým lékařů v Karlových Varech. Do soukromé ambulance Avenier a.s. 
hledáme lékaře, který se stane odborným poradcem pro naše klienty v oblasti očkování a cestovní medicíny. 
■ Pracovat u nás můžete na částečný úvazek pouze na denní směny od pondělí do pátku. 
■ Ke mzdě nabízíme velké množství bonusů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci kariéra na www.avenier.cz. 
■ V případě zájmu pište na lidskezdroje@avenier.cz.

■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lékařská fakulta - všeobecné lékařství, 
praxe v oboru min. 3 roky, schopnost vedení menšího kolektivu,
státní občanství ČR (nezbytné), zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné a dobře vybavené pracovní prostředí, jistota pravidelného příjmu, výhody plynoucí ze služebního poměru, 
6 týdnů dovolené, příspěvky na rekreaci, stravování a další benefity.
■ Strukturovaný životopis zasílejte na mail: personalni@px.mvcr.cz 

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■  HLEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO 
DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA

Pro naše laboratoře hledáme zdravotní laboranty (SŠ, VOŠ, Bc.), se zájmem o mikrobiologii , příp. PCR metodu. 
■ Co Vám chceme nabídnout: zázemí stabilní a dlouhodobě fungující společnosti; 6 týdnů dovolené, stravenky, zvýhodněné mobilní tarify i pro 
rodinu; po zkušební době možnost výběru z dalších benefitů z Cafaterie (příspěvek na důchodové pojištění, na dovolenou, kulturu nebo možnost 
nákupu knih nebo zdravotních potřeb, ActivePass, Multisport); náborový příspěvek 40 000 (20 tisíc po 4 měsících, 20 tisíc po jednom roce); pracovní 
doba pondělí - pátek, bez nočních služeb 
■ Více na https://aeskulab.jobs.cz/
■ Kontaktní údaje: Mgr. Jiří Pavel tel. 734 641 233 pavel.jiri@aeskulab.cz

AESKULAB K. S. ■  ZDRAVOTNÍ LABORANT/KA  
MIKROBIOLOGIE OSTRAVA A PRAHA

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ přijme do svého týmu 
kolegy, kteří budou telefonicky a e-mailem komunikovat s klienty 
ohledně uveřejnění jejich inzerátů a článků.

Jedná se o zajímavou, časově flexibilní činnost "home office" na DPP 
či IČ. Poskytneme Vám mobilní telefon a zaučíme pracovat v našem 
jednoduchém administrativním systému. 
Odměna se skládá z fixní částky 100 Kč/hod 
a 10 % se zajištěného inzerátu.

Co potřebujete? 
Připojení na internet, elán do práce a výborné komunikační schopnosti.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle 774 044 233 
nebo info@zamestnanivezdravotnictvi.cz .

DIOME, S.R.O.
ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA 

INZERTNÍ PORADCE 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ


