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Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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
KRNOVSKÁ
■ 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,
NEMOCNICE
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz

NEMOCNICE PELHŘIMOV ■ V Ř - PŘIMÁŘ/KA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODD.
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.

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA
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.

MINISTERSTVO VNITRA ČR ■ H
 LEDÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO
DOSPĚLÉ - PRACOVIŠTĚ PRAHA
■ 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

AESKULAB K. S. ■ Z DRAVOTNÍ LABORANT/KA
MIKROBIOLOGIE OSTRAVA A 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

THOMAYEROVA NEMOCNICE
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Proč Thomayerova nemocnice?
Jsme moderní a rozvíjející se
nemocnice, patřící mezi největší zdravotnická zařízení v České
republice, ve které se poskytuje
odborná specializovaná medicína. Lékaři z Thomayerovy
nemocnice se řadí mezi špičkové odborníky v mnohých lékařských oborech.
Nemocnice se zaměřuje především na pediatrické obory a
dále na traumatologii, onkologii

Nezavírejte oči
před tím, co se
děje a pojďte nám
prosím pomoct
do
Očního centra AGEL!

a pneumologii. Současně se profiluje jako zdravotnické zařízení,
které je schopno poskytnout zázemí občanům města Prahy v krizových situacích.
Thomayerova nemocnice je také
nositelem mezinárodního certifikátu Baby Friendly Hospital (Nemocnice přátelská dětem), uděleného WHO a UNICEF.
POSLÁNÍ NEMOCNICE
Posláním a současně předmětem

činností Thomayerovy nemocnice je:
-
Poskytování kvalitní lůžkové
a ambulantní péče obyvatelstvu
Prahy a České republiky v základních i specializovaných oborech
-
Zajištění ochrany zdraví občanů Prahy a Středočeského kraje
v případě mimořádných krizových situacích a událostech
- Výchova a vzdělávání studentů
zdravotnických škol, lékařských
a farmaceutických fakult, pregraduální a postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů, vzdělávání zdravotnických pracovníků
i jiných odborných pracovníků
pracujících ve zdravotnictví
-
Rozvoj vědeckovýzkumné činnosti v medicíně
HODNOTY NEMOCNICE
Naše nemocnice chce stavět svou
činnost a práci na těchto hodnotách:
- Spokojený pacient
- Erudovaný, spokojený a přívětivý
personál
- Dobré jméno nemocnice...
Více informací naleznete ZDE

Vojenská lázeňská léčebna Jeseník
hledá kvalifikované kandidáty na pozice

ZÁSTUPCE ŘEDITELE – PRIMÁŘ
a

ZÁSTUPCE PRIMÁŘE – LÉKAŘ

Hledáme
očního lékaře
do ostravského
Očního centra.
Kontakt:
Petra Indráčková
petra.indrackova@agel.cz
tel. 725 318 592

Požadujeme:
➭ vzdělání: vysokoškolské lékařského směru, atestace RFM
➭ specializační způsobilost v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny
➭ licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře a primáře v oboru
➭ praxi v oboru, znalost práce na PC
➭ spolehlivost odpovědnost
➭ zkušenosti s vedením zaměstnanců
➭ zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004Sb.
➭ odbornou způsobilost odpovídající zákonu č. 95/2004Sb.
Nabízíme:
➭ zázemí stabilní české společnosti
➭ odpovídající platové ohodnocení
➭ zajímavé smluvní podmínky
➭ velmi příjemné pracovní prostředí
➭ možnost dalšího vzdělávání a podpora odborného růstu
➭ 5 týdnů dovolené
➭ možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování a stravování
➭ příspěvek na penzijní připojištění
Nástup: dle dohody
Bližší informace poskytne prim. MUDr. Ján CAPKO, tel. 724 110 099
V případě Vašeho zájmu o nabízené pozice nám zašlete strukturovaný
životopis s tel. kontaktem na e-mail: kariéra@vlrz.cz.

LÉKAŘI
PRAHA

MUDR. TEREZA
NOVÁČKOVÁ, PLDD

HLEDÁM
ZÁSTUP

Hledám zástup do ordinace
PLDD v P3 na dobu cca 3 měsíců (rekonvalescence po TEN). Licence pro výkon soukromé praxe nutná. SW Winmed. Dohoda
o odměně jistá.
■ Kontakt: 607 515 379

...............................
THOMAYEROVA
NEMOCNICE

PŘIJME
LÉKAŘE
STOMATOLOGA

THOMAYEROVA NEMOCNICE
VÍDEŇSKÁ 800, 140 59 PRAHA 4 KRČ přijme lékaře stomatologa na
částečný nebo plný úvazek pro
Stomatologické oddělení.
■ Požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb.;
pečlivost a spolehlivost.
■ Nabízíme: práci v příjemném
kolektivu a mezioborovou spolupráci.
■ Zaměstnanecké benefity: pro
mimopražské možnost ubytování; vlastní mateřskou školu a jesle;
vlastní rekreační zařízení; 5 týdnů
dovolené + 1 den indispozičního
volna; příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice; příspěvky
z FKSP (na dětské tábory, rekreaci,
kulturní akce, masáže, atd.); příspěvek na penzijní připojištění nebo
soukromé životní pojištění; možnost využití výhodných tarifů pro
mobilní komunikaci; slevy v nemocniční lékárně a prodejně zdravotnických potřeb; možnost sportovního
vyžití přímo v areálu nemocnice
(aerobic, volejbal, tenis).
■ Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
■ Nabídky zasílejte na
e-mail: karel.kamenik@ftn.cz,
tel.: 261 082 273

NEMOCNICE PELHŘIMOV, P.O.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Nemocnice Pelhřimov je součástí zdravotního systému Kraje Vysočina a také moderní nemocnicí. Má zaveden systém kontroly
kvality dle národních akreditačních standardů osvědčený platnými certifikáty. Poskytuje základní a specializovanou péči
v širokém rozsahu nabízených
služeb, a to nejen pro občany
Pelhřimova, ale také pro celý region kraje.
Díky vysoké kvalitě služeb je
vyhledávána pacienty. Počtem
ošetřených klientů se zároveň
řadí mezi standardní poskytovatele zdravotní péče v rámci České
republiky.
O spokojenost pacientů a kvalitní služby se u nás stará 97 lékařů
a 353 zaměstnanců - středního
zdravotnického personálu. Na
své budoucí povolání se zde
připravují studenti Vysoké školy
polytechnické v Jihlavě i studenti 6. ročníků lékařských fakult.
V nemocnici je zaměstnáno 682
zdravotnických a nezdravotnic-

kých pracovníků. Na 10 lůžkových odděleních je umístěno 340
lůžek, z toho 294 akutních, 46 lůžek následné péče. Pro intenzivní
péči slouží 23 lůžek. Nemocnice
Pelhřimov ambulantně ošetřila
v roce 2019 82 632 pacientů, hospitalizováno bylo 13 495 pacientů, provedli jsme 3 657 operací.
Narodilo se zde 506 dětí.
Nemocnice Pelhřimov v uplynulém období výrazně pracovala
na zvyšování kvalifikace svých
zaměstnanců, především zdravotnického personálu. I nadále se
chceme zaměřovat na podporu
zvyšování kvalifikace našich lékařů a sester, stejně tak budeme
pokračovat v systémové změně
přístupu našich zaměstnanců
k pacientům.

POLIKLINIKA
PROSEK A.S.

POLIKLINIKA
PROSEK A.S.,
PRAHA 9
PŘIJMEME
LÉKAŘE

Přijmeme do prac. poměru na kratší úv. 0,4 (nebo DPP, DPČ) lékaře se
specializ. způsob. v oboru:
- DIABETOLOGIE; NEUROLOGIE.
■ Diabetolog: nástup ihned či dle
dohody. Pokud možno Po, Út.
■ Neurolog: nástup 1.1.2021 či dle
dohody. Pokud možno Čt, Pá. Vhodné i pro důchodce (věk není rozhodující). Prac. úv. dohodou.
■ Nabízíme: Zajištění ubytování. Přátelský kolektiv. Podpora vzdělávání.
■ Benefity-např.: Příspěvek na
stravu, dovolenou, penzijní přip.,
kulturu, masáže, 3 dny sick days,
5 týdnů dovolené.
■ Nabídky (prof. životopis) zašlete na e-mail:
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.
■ Kontakt: Prchalová O.,
personální odd.,
tel. 266 010 106.

AESKULAB K. S.

PATOLOG,

Nejvýznamnější investicí v minulém roce z hlediska vynaložených
finančních prostředků byla obnova...

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Městská nemocnice následné péče se sídlem k Moravině 343/6, 190 00 Praha 9

Bližší informace naleznete na www.zdravotni.portal.eu

MEDICENTRUM
BEROUN S.R.O.

PSYCHIATR

Poliklinika v Berouně hledá odborného lékaře na tuto pozici:
PSYCHIATR na částečný úvazek.
■ Nabízíme výhodné platové
podmínky, práci v příjemném
kolektivu, možnost dalšího vzdělávaní.
■ Kontakt: 311 746 155,
ciprova@medicentrum.cz

KNI
HY

10 %

NEJEN odborné ➜

ZvZ

SLEVA

s kódem:

● Zástupce primáře na interní oddělení
● Sekundární lékař nebo absolvent na interní oddělení
● Sekundární lékař na oddělení gastroenterologie
● Sekundární lékař na oddělení JIRP/ARO
● Sekundární lékař nebo absolvent na chirurgické oddělení
● Sekundární lékař nebo absolvent na ortopedické oddělení

Požadavky na uchazeče:

b) Kvalifikační předpoklady
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
- praxe na vedoucí pozici (minimálně 5 let) u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
- komplexní znalost problematiky zdravotnictví
- zkušenosti v oblasti následné a dlouhodobé péče výhodou
- analytické schopnosti, strategické plánování, komunikativnost, schopnost vést a motivovat lidi,
proaktivní přístup k práci, koncepční myšlení

STŘEDOČESKÝ KRAJ

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
Nemocnice Prachatice, a.s. aktuálně
přijme LÉKAŘE na tyto pozice:

pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy

a) Obecné předpoklady
- občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
- plná svéprávnost
- bezúhonnost

Hledáme vedoucí/ho oddělení
cytologie, vzdělání VŠ medicínské
nebo přírodovědné, praxe v cytologické nebo histologické laboratoři podmínkou.
■ Nabízíme: moderní pracoviště v Praze, výraznou podporu při
vzdělávání a řadu benefitů
(podrobnosti na
https://aeskulab.jobs.cz/)
■ Kontakty: Mgr. Jiří Pavel
tel. 734 641 233,
email: pavel.jiri@aeskulab.cz

➜ bestsellery ➜ e-knihy

Více informací naleznete ZDE

Hlavní město Praha

CYTOPATOLOG –
VEDOUCÍ
ODDĚLENÍ

Co nabízíme?

Smluvní mzda dle praxe a odbornosti
● Příspěvek na penzijní připojištění vy výši
Možnost náborového příspěvku
3.600,- Kč/ročně
Výborné podmínky pro odborný růst
● Odměny k pracovním a životním výročím
Mateřskou školu v areálu nemocnice
● Možnost ubytování
● Zvýhodněné závodní stravování
s prodlouženou pracovní dobou
V případě, že Vás naše nabídka oslovila, budeme rádi, když se ozvete a přijedete podívat.
Bude se Vám věnovat primář daného oddělení a zástupce vedení nemocnice.
●
●
●
●

Kontakt: BBS Lucie Bicanová, DiS, E-mail bicanova@nempt.cz, . tel. č. +420 388 600 290, +420 702 236 509
Nemocnice Prachatice a.s., Nebahovská 1015, 38320 Prachatice https://www.nempt.cz/

PLATY ZDRAVOTNÍKŮ POROSTOU
PŘÍŠTÍ ROK O DESET PROCENT

Česká laboratorní s.r.o. hledá odběrové sestry
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené,
stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru všeobecná nebo praktická sestra
■ Místo pracoviště: Praha
■ V případě zájmu
pište na klima@ceslab.cz
nebo volejte: 778 428 633

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Tarifní platy zdravotníků porostou příští rok o deset procent.
Řekla to předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.
Původně odbory požadovaly
15 procentní růst, s kompromisem jsou ale spokojeni. Přidáno
totiž dostanou i zdravotníci v
sociálních službách. Navýšení je
podle Žitníkové také výraznější
než loni, kdy dostali plošně 1500
korun.
„Není možné rozdílné navýšení
pro sestry ve zdravotnictví a v
sociálních službách. Proto jsme
souhlasili s deseti procenty pro
oba sektory,“ uvedla Žitníková.
Platy ve státních nemocnicích
a sociálních službách podle ní

VYSOČINA

ORDINACE PLDD
NÁMĚŠŤ
NAD OSLAVOU

HLEDÁM
ZÁSTUP PLDD

Naléhavě hledám zástup PLDD
do ordinace v Náměšti nad Oslavou.
■ Více info na tel. 775 124 427.

upraví ministerstvo práce v nařízení o odměnách ve veřejném
sektoru.
Platy a mzdy ve zdravotnictví
vycházejí z úhradové vyhlášky,
kterou ministerstvo zdravotnictví
upraví, jak se budou v roce 2021
rozdělovat peníze vybrané z veřejného zdravotního pojištění.
Hotová má být do konce října,
podle Žitníkové ji ministr zdravotnictví Roman Prymula nechal
kvůli růstu platů přepracovat.
„Vyjednávání o platech vychází
z rozpočtu na příští rok, který ještě nebyl schválen,“ zdůvodnila
Žitníková...
Více informací naleznete ZDE

NELÉKAŘI
PRAHA

ČESKÁ
LABORATORNÍ S.R.O.

ODBĚROVÁ
SESTRA
PRO PRAHU

DERMALINK S.R.O.

Česká laboratorní s.r.o. hledá odběrové sestry do Českého Brodu
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené,
stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru
všeobecná nebo praktická sestra
■ Místo pracoviště:
Nemocnice Český Brod,
Žižkova 282,
282 01 Český Brod
■ V případě zájmu pište na
klima@ceslab.cz nebo
volejte: 778 428 633

LYMFOTERAPEUTKA
JIHOČESKÝ KRAJ
NA ZKRÁCENÝ
NEMOCNICE
ÚVAZEK
PRACHATICE, A.S.
Hledáme lymfoterapeutku/fyzioterapeutku na zkrácený úvazek, 2 až 3
PŘIJME
dny v týdnu, do zavedené ordinace
VŠEOBECNÉ
v Praze 4 Braníku.
■ Nabízíme zaškolení v oboru lymSESTRY NA VÍCE
foterapie, flexibilní pracovní dobu,
ODDĚLENÍ
dobré finanční ohodnocení.
■ Požadujeme samostatnost, spolehlivost a příjemné vystupování.
■ Pište na
info@dermalink.cz.

MUDR. MARIE
KOPECKÁ

ZDRAVOTNÍ
SESTRA

Přijmu zdravotní sestru do dětské
ambulance v Sadské.
■ Kontakt: 732 420 112

ČESKÁ
LABORATORNÍ S.R.O.

ODBĚROVÁ
SESTRA ČESKÝ
BROD

Nemocnice Prachatice, a.s. přijme
do hlavního pracovního poměru:
- Všeobecnou sestru na hemodialyzačním středisku bez nočních
směn s možností náborového
příspěvku
- Všeobecnou sestru u lůžka v nepřetržitém provozu na oddělení
JIRP
-
Všeobecnou sestru na interní
příjmové ambulanci v nepřetržitém provozu
■ Nabízíme: Zajímavé ohodnocení, mimořádné prémie, 25 dní
dovolené, podpora vzdělávání,
MŠ v areálu nemocnice, příspěvek
na penzijní připojištění, zvýhodněné stravování, očkování proti
chřipce.
■ Kontakt:
bicanova@nempt.cz,
702 236 509
■ Více info:
www.nempt.cz

Informační
LCD PANEL
do čekárny
Nabídněte svým
pacientům informace
o vaší ordinaci.

www.obrazovkavcekarne.cz
z
Pro více informací nás kontaktujte na tel. čísle 731 965 096
nebo emailové adrese: lucie.vorlickova@ids-media.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ
ZDRAVOTNÍ, A.S. NEMOCNICE
ÚSTECKÉHO KRAJE

PŘIJME
PRAKTICKÉ
A VŠEOBECNÉ
SESTRY

■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná
způsobilost k výkonu povolání
praktické a všeobecné sestry; trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost; spolehlivost, flexibilnost;
schopnost samostatné a týmové
práce; znalost práce na PC (Word,
Excel); ochota k dalšímu vzdělávání
■ Nabízíme: pracovní poměr
s odpovídajícím finančním ohodnocením; možnost okamžitého
nástupu; zázemí úspěšné a stabilní společnosti; moderní a příjemné pracovní prostředí; možnost
dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem; podpora
dalšího profesního rozvoje; 5 týdnů dovolené; závodní stravování.
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
- náměstkyně, Úsek řízení lidských
zdrojů, tel. 477 117 960,
e-mail: vlasta.kasparova@kzcr.eu

MASARYKOVA
NEMOCNICE V ÚSTÍ
NAD LABEM, O.Z.

PŘIJME
VŠEOBECNÉ
A DĚTSKÉ
SESTRY

■ Požadujeme: vysokoškolské/
středoškolské vzdělání; odborná
způsobilost k výkonu povolání všeobecné a dětské sestry; trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost;
spolehlivost, flexibilnost; schopnost
samostatné a týmové práce; znalost
práce na PC (Word, Excel); ochota
k dalšímu vzdělávání.
■ Nabízíme: pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením; možnost okamžitého nástupu;
zázemí úspěšné a stabilní společ-

nosti; moderní a příjemné pracovní
prostředí; možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem; podpora dalšího profesního
rozvoje; 5 týdnů dovolené; závodní
stravování.
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A,
401 13 Ústí nad Labem
Dětská klinika – vrchní sestra
Mgr. Marie Lulková,
tel.: 477 112 302,
e-mail: marie.lulkova@kzcr.eu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE AGEL
NOVÝ JIČÍN A. S.

KOMPETENCE MLADÝCH LÉKAŘŮ

Mladí lékaři mají od roku 2017
ze zákona povinnost složit po
absolvování kmene zkoušku.
Na její složení by logicky mělo
navazovat i přiznání nových
kompetencí. Dosavadní právní
úprava však lékařům po kmeni
kompetence nepřiznávala.

PŘIJME
VŠEOBECNOU
OLOMOUCKÝ KRAJ
SESTRU/
RADIOLOGICKÉHO ORTOPEDICKÁ
ORDINACE
ASISTENTA

Pracoviště ve Vítkově nebo Novém
Jičíně, možnost startovacího ubytování a mnoho dalších benefitů.
■ Kontakt:
petra.czyzova@nnj.agel.cz;
+420 702 153 169

NEMOCNICE AGEL
NOVÝ JIČÍN A. S.

PŘIJME
VŠEOBECNOU
SESTRU ARO/
JIP/HDS

■ Nabízíme příplatky za odbornost,
možnost startovacího ubytování
a mnoho dalších benefitů.
■ Kontakt:
petra.czyzova@nnj.agel.cz;
+420 702 153 169

ULTRA GYN
CENTER S.R.O.

PŘIJME
ZDRAVOTNÍ
SESTRU

Přijme zdravotní sestru i důchodkyni do gynekologické ambulance v Havířov-Město na zkrácený úvazek či DPP, 10h/týdně,
plat:200 Kč/h.
■ Zájemkyně pište na
n.sturcova@seznam.cz

Výčet činností, které měl být lékař
schopný po některém z 19 základních kmenů samostatně vykonávat, je pouze ve vzdělávacích
programech jednotlivých oborů.
MZ je vydává ve věstníku, jenž
ale není právním předpisem, výkon kompetencí tak nemá právní oporu. Nové kompetence po
složení zkoušky mají nastavit připravované vyhlášky. Ve vymezených činnostech bude lékař dříve
způsobilý samostatně vykonávat
povolání bez dohledu zkušeného
lékaře. Zeptali jsme se medicínských kapacit i mladých lékařů....
Více informací naleznete ZDE
■ Kontakt:
tel. 737 973 477, mail:
Eichlerz@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

V OLOMOUCI

MEDIFIS S.R.O.

Hledám zdravotní sestru pro soukromou ortopedickou ordinaci
v Olomouci.
Nejlépe na poloviční pracovní
úvazek s možným nástupem od
1.11.2020.
Praxe v ortopedii není nutná, se
vším pomůžeme a poradíme.

Přijmeme zdravotní sestru na celkový nebo zkrácený pracovní úvaze,
zajistíme velmi dobré podmínky
včetně finančního ohodnocení. Vítaná je praxe v chirurgických oborech nebo stomatologii.
■ Kontakt: 737 259 960,
sliva@medifis.cz

HLEDÁ
ZDRAVOTNÍ
SESTRU

PŘIJMEME
ZDRAVOTNÍ SESTRU
NA KLINIKU MEDIFIS

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 
LISTOPAD 2020

Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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
KRNOVSKÁ
■ 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,
NEMOCNICE
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz

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

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA
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.

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

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

Zdarma si stáhněte aktuální
měsíční přehled na Váš e-mail
Hledáte nové zaměstnání?
Vybojujeme Vám
ty nejlepší podmínky

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

