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Společnost Amaryllis clinic s.r.o. hledá do provozovny v Domažlicích lékaře/ku se zaměřením na estetickou medicínu. 
V našem centru se zaměřujeme na anti-aging, výplně vrásek, botox, celulitidu a spoustu dalších. 
■ Uvítáme: zájem o estetické výkony, aktivní přístup, organizační schopnosti, praxe v oboru dermatologie 
výhodou, znalost jazyků, hlavně německého jazyka výhodou. 
■ Nabízíme: externí spolupráci případně pracovní poměr, příjemné moderní prostředí, špičkové vybavení, 
nadstandardní platové podmínky, podpora vzdělávání, zaměstnanecké benefity
■ Kontakt: bozdechova@amaryllisclinic.cz, tel. 727 851 152 

Nabízíme plný úvazek pro lékaře se specializací v oboru základní a vysoce specializované echokardiografie, 
TTE, TEE, popř. zátěžové echokardiografie.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy 
(sick days); příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení; účast na odborných seminářích, 
konferencích apod. s náhradou mzdy; příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 118 Kč za odpracovanou 
směnu; úhrada poplatků za členství v odborných společnostech; úhrada poplatků za parkování v areálu Kardiologie 
■ Kontakt: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz, tel. 602 541 781

Společnost  A care a.s. hledá  do své dermatologicko-venerologické ambulance v Praze lékaře/ku dermatologa,  
se zájmem i o estetickou  medicínu. Uvítáme komplexní přístup k A1:F36 
■ Nabízíme: dobré zázemí stabilní společnosti, externí spolupráci případně pracovní poměr, příjemné moderní prostředí,  kvalitní vybavení, 
podpora vzdělávání, dále podle vzájemné dohody a požadavků.
■ Kontakt – Ilona Baxantová, ilona.baxantova@acare.cz, mobil 602 227 798

AMARYLLIS CLINIC S.R.O. ■ HLEDÁME LÉKAŘE SE ZAMĚŘENÍM NA ESTETICKOU MEDICÍNU

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■ HLEDÁME LÉKAŘE PRO ECHOKARDIOGRAFII

A CARE A.S. ■ HLEDÁ LÉKAŘE/KU DERMATOLOGA

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ  
PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT  
O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. ■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace MOST/ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace BRNO/ZLÍN

PEČUJEME O HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ – PŘIDEJTE SE
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA 

Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts, přijmou 
do svých zdravotnických provozů, na hotely Palace****, Morava*** a na středisko Centrální lázně 
FYZIOTERAPEUTY – až 32 000 Kč.
■ Požadujeme: vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru fyzioterapie 
■ Nabízíme: pracovní dobu 37,5 h/týden, jen ranní směna, 25 dnů řádné dovolené; výborné platové podmínky, náborový příspěvek 5 000- 
-10 0000 Kč, aktivní podporu dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity (zaměstnanecké stravování a ubytování, příspěvek na penzijní připojištění, 
zvýhodněné výměnné rekreace, odměny při pracovních a životních výročích aj.) 
■ Info poskytne: personalistka Mgr. Kratochvílová, tel.: 739 244 489, e-mail: kariera@lazneluhacovice.cz, www.lazneluhacovice.cz

LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S. ■ PŘIJMOU FYZIOTERAPEUTY – AŽ 32 000 KČ



CGB laboratoř a.s. v Ostravě, přijme lékaře patologa (absolventa, lékaře s atestací i neatestovaného).
Nabízíme stipendium studentům 5. nebo 6. ročníku všeobecného lékařství. Jsme moderní pracoviště s širokým 
spektrem bioptických a cytologických vyšetření včetně molekulární patologie. Laboratoř má akreditaci 
pro postgraduální vzdělávání.
■ Nabízíme: zajímavou práci v laboratoři s rozsáhlými možnostmi odborného růstu, podporu při studiu, 
seberealizaci ve výzkumné grantové činnosti, úzkou spolupráci s univerzitními pracovišti a jejich odborníky, 
účast na mezinárodních kongresech,  dobré finanční podmínky, příjemnou atmosféru na pracovišti,  6 týdnu dovolené, možnost práce na celý 
či zkrácený úvazek, jazykové kurzy a další výhody (penzijní a životní pojištění, příspěvek na stravu, podpora sportovních aktivit). Pomůžeme 
při řešení bytové situace.
■ Kontakt: uvirova@pathology.cz, více info: www.pathology.cz

CGB LABORATOŘ A.S. ■  HLEDÁME PATOLOGA,  
NABÍZÍME STIPENDIUM STUDENTŮM VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ a.s. hledá do ambulancí v Praze, Nymburku, Plzni, České Třebové, Olomouci, 
Přerově a Ostravě LÉKAŘE/LÉKAŘKU s atestací: všeobecné praktické lékařství, chirurgie, ortopedie, urologie, 
oftalmologie, vnitřní lékařství, gynekologie, otorinolaryngologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační 
a fyzikální medicína, alergologie, kardiologie, neurologie.
■ Nabízíme: pracovní dobu 35 hodin týdně na úvazek 1,0, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na vzdělávání, 
27 dnů řádné dovolené, ambulantní provoz bez služeb.
■ Bližší info poskytne: Jitka Jelínková, tel. 602 739 984, email: kariera@pol.agel.cz, www.poliklinika.agel.cz

Pracoviště laboratorních metod IKEM přijme Lékaře na Hematologicko-transfuzní oddělení. 
Výhodou atestace z hematologie a transfuzního lékařství. 
■ Kontakt: Lenka Poroszová, 734 764 994, kariera@ikem.cz, kariera.ikem.cz.

■ Chcete zažít kouzlo venkovského lékařství? Toužíte po vlastní praxi, ale obáváte se zbytečné administrativy?
■ Oceníte podporu týmu, laskavou a šikovnou zdravotní sestru a pomoc se zástupy v případě Vaší dovolené? 
■ Chcete se stát součástí dynamického projektu zaměřeného na poskytování zdravotní péče v malých obcích 
a městech? Pak jste našli to, co hledáte. :-)
Do naší nové a moderně vybavené ordinace VPL v malebném městečku KÁCOV na březích řeky SÁZAVY hledáme 
lékaře/lékařku (možno i bez atestace) na plný nebo i částečný úvazek.
■ Nabízíme Vám: mzdu 65 000 Kč čistého/měsíčně při plném úvazku (30 h. týdně); moderní a vybavenou ordinaci (CRP, INR, EKG, holter); 
hrazené kongresy a vzdělávací akce; uvolňování na povinné stáže; pro lékaře z jiných oborů zajistíme odborný dohled a školitele v rámci 
přípravy k atestaci; pracovní dobu přizpůsobenou Vašim požadavkům, možnost sestavit si ordinační hodiny; 5 týdnů dovolené; možnost 
rekreace ve firemním ubytovacím zařízení.
■ Datum nástupu: 1. 9. 2019. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!!
■ Kontaktní osoba: Ing. Petra Kabourková, email: petra.kabourkova@vseobecnylekar.cz, tel: 774 407 889

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ A.S. – POLIKLINIKA AGEL ■ HLEDÁME LÉKAŘE S ATESTACÍ

IKEM ■ PŘIJME LÉKAŘE NA HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODD.

VŠEOBECNÝ LÉKAŘ S. R. O. ■   STAŇTE SE SOUČÁSTÍ DYNAMICKÉHO PROJEKTU!  
POJĎTE S NÁMI ORDINOVAT DO MALÝCH OBCÍ A MĚST!

■ Požadavky: Vysokoškolské vzdělání lékařského směru; atestace ze všeobecného lékařství, atestace v oblasti 
pracovního lékařství výhodou; specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění; 
praxe 5 let; nástup nejdéle k 1.1.2020.
■ Nabízíme: Možnost doplňování si vzdělání v oblasti pracovního lékařství (kurz či atestace); plný či částečný úvazek (0,5 a více); možnost 
provozovat vlastní praxi (ordinaci) v prostorech naší nemocnice; Sick days, zvýhodněné stravování v zaměstnanecké jídelně, sleva na volně 
prodejné léky a kosmetiku, příspěvek na penzijní a životní připojištění, využití našich lázní v Toušeni a v Karlových Varech; možnost zažádat  
o služební byt nebo ubytování na ubytovně,;příspěvek na dovolenou z fondu FKSP a mnoho dalších zaměstnaneckých výhod.                            
■ Kontakt: Ing. Václav Studený, email: vaclav.studeny@bulovka.cz 

NEMOCNICE NA BULOVCE S.R.O. ■   PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU LÉKAŘE/LÉKAŘKU  
– PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

PRAHA

BARNA MEDICAL S. R. O.
HLEDÁME LÉKAŘE  
V OBORU REHABILITAČNÍ  
A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA

■ NABÍZÍME: Nadstandardní finan- 
ční ohodnocení; Vysoce odbornou 
a pestrou práci; Možnost plného 
nebo zkráceného úvazku< Moderní 
prostředí vybavené kvalitními přístro-
ji; Práce se sportovci a běžnou klien-
telou (variabilní diagnózy – nejčastěji 
problematika páteře, natržené svaly, 
entesopatie a stavy po ASK, proble-
matika Achillovy šlachy); Příjemný, 
vstřícný pracovní kolektiv; 

Možnost pronajmutí prostor pro 
soukromou odpolední či večerní pra-
xi; Akreditované pracoviště; Možnost 
dalšího vzdělávání. Nástup možný 
IHNED nebo dle dohody.
■ Prosíme o Vaši odpověď 
na e-mail: Bc. Marie Bořilová: 
marieborilova@barnamedical.cz, 
Tel.: 728 332 052
■ Adresa pracoviště: Pod Krejcár-
kem 975/2, Praha 3 – Žižkov, 130 00

ÚHKT
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU 
NA JEDNOTKU INTENZIVNÍ 
PÉČE A TRANSPLANTAČNÍ 
JEDNOTKU
Ústav hematologie a krevní transfuze 
v Praze (ÚHKT) je špičkové pracoviště 
v oboru, zajišťuje komplexní léčbu paci-
entů s maligními a benigními krevními 
chorobami. Integrujeme klinickou praxi 

LÉKAŘI



NEMOCNICE
NA FRANTIŠKU, Praha 1
přijme:

•lékař se specializovanou způsobilostí: RDG, Neurologie, Psychiatrie 
•staniční sestra Chirurgie – operační sály • všeobecná a praktická sestra
•sestra pro perioperační nebo intenzivní péči • zdravotnický záchranář 
•ošetřovatel, sanitář

Nabízíme: 
• příjemné, kulturně-historické prostředí v centru Prahy • práce v akreditovaném zdr. zařízení 
• parkování v areálu nemocnice • velmi dobré platové podmínky 
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt • kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč 
• výhody z kolektivní smlouvy (20 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek 
na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.) • odborný i osobní růst a další vzdělávání 
(kurzy, specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.)

Kontakt:
lékař: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420222801370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

zdr. personál: Mgr. Rudolf Maťha, DiS., hlavní sestra, T: +420222801284, M: Rudolf.Matha@nnfp.cz, www.nnfp.cz

se základním, aplikovaným a klinickým 
výzkumem a snažíme se zprostředkovat 
pacientům moderní i experimentální 
terapie těchto vážných onemocnění. 
ÚHKT je největší poskytovatel transplan-
tace kostní dřeně v ČR, rozvíjíme buněč-
nou terapii, imunoterapii a genovou 
léčbu. V rámci JIP ÚHKT je poskytována 
komplexní specifická a podpůrná tera-
pie včetně UPV a CRRT.
■ Kvalifikační předpoklady: minimál-
ně základní kmen; minimálně 2-letou 
praxi v intenzívní medicíně (interního 
zaměření nebo ARO),dokončené speci-
alizační vzdělávání je ale výhodou.
■ Nabízíme: odborně velmi zajíma-
vou práci ve špičkovém akademickém 
zdravotnickém zařízení; dobré platové 
ohodnocení; profesní růst .
■ V případě zájmu zašlete životopis 
na jan.vydra@uhkt.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ 
BOLESLAV, A.S. NEMOCNICE 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
HLEDÁME PEDIATRA
Hledáme na dětské oddělení nového 
kolegu:
lékaře se specializovanou způsobilostí 
v oboru pediatrie
- celý i zkrácený úvazek
- nástup možný ihned nebo po dohodě
■ Nabízíme: nabízíme smluvní plat; 
ubytování a další zajímavé zaměstna-
necké benefity; stabilní a atraktivní prá-
ci; podpora vzdělávání; nadstandardní 
zdravotní péče pro vaše rodinné pří-
slušníky; 5 týdnů dovolené, zvýhodně-
né stravování, vlastní rekreační zařízení, 
lepší podmínky pro ženy s malými dět-
mi, vlastní dětská skupina.
■ Bližší informace na 
alena.haiblikova@onmb.cz, 
tel. 727 969 043
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. 

Možno i kratší úvazek či dohoda. Min. 
kmen podmínkou.Ambulance špičkově 
vybaveny!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, pří-
spěvek na penzijní připojištění, stravo-
vání, jesle, 25 dní dovolené + 2 sick days, 
podporu vzdělávání a osobního rozvoje, 
další benefity. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
CHIRURGIE (pouze L3), 
DĚTSKÉ (pouze L3), I
NTERNA, NEUROLOGIE, 
DLOUHODOBÁ PÉČE, PATOLOGIE, 
NÁSLEDNÁ REHABILITACE.
■ Nabízíme přátelský kolektiv, mo-
derní pracoviště a přístroje, podporu 
vzdělávání a rozvoje, výhodné mzdové 
podmínky, volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, penzijní připo-
jištění, jazyky, stravování, jesle a další 
benefity. NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČ-
NÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚ-
LÁVÁNÍ! 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.

RR - PRAKTIK S.R.O.
ZAVEDENÁ ORDINACE PL  
VE SLANÉM HLEDÁ LÉKAŘE
Zavedená ordinace PL ve Slaném hle-
dá lékaře nebo lékařku na úvazek dle 
dohody.
■ Nabízíme - nadstandardní pra-
covní podmínky, nadstandardní plat, 
dovolená 5 týdnů, možnost závod-
ní rekreace za minimální poplatek, 
služební auto. Ordinace je vybavena 
mimo standardního vybavení také 
EKG, TK - holtrem, INR, glukometrem, 
OK testem, přístrojem na měření gly-
kovaného hemoglobinu. Těším se na 
spolupráci.
■ Kontakt - Tel. 602860731, 
r.rankova@tiscali.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJMEME LÉKAŘE
Nemocnice Tábor, a.s. přijme do pra-
covního poměru: 
– Lékaře/ku pro Oddělení patologie
■ Požadujeme: specializovaná způ-
sobilost v oboru Patologická anatomie
– Lékaře/ku pro Chirurgické oddělení
–  Lékaře/ku pro Ortopedické oddě-

lení
■ Požadujeme: specializovaná způ-
sobilost či zařazení v oboru vítáno; 
vhodné i pro absolventy VŠ 
■ Nabízíme: práci ve stabilní společ-
nosti; nástup ihned nebo podle dohody; 
plný pracovní úvazek; po zapracování 
možnost trvalého pracovního poměru; 
výhodné mzdové ohodnocení v sou-
ladu s vnitřními předpisy dle dosažené 
praxe a kvalifikace; možnost absolvování 
specializačního vzdělání bez smluvního 
závazku; možnost dalšího odborného 
růstu, jsme držiteli akreditace pro další 
vzdělávání; 5 týdnů dovolené, v případě 
oddělení Patologie 6 týdnů dovolené; 
pracovní doba v souladu se zákoníkem 
práce; možnost ubytování na ubytov-
ně v areálu nemocnice v případě volné 
kapacity; cenově výhodné stravování ve 
vlastní jídelně; příspěvek na penzijní při-
pojištění (při plném pracovním úvazku 
a pracovním poměru trvajícím alespoň 
1 rok); zaměstnaneckou slevu do lékár-
ny 10%; parkovací místo zdarma.Nástup 
ihned, popřípadě dle dohody. Nemocni-
ce Tábor, a.s. má akreditaci na vzdělávání 
lékařů. 
■ Bližší informace podá: 
MUDr. Josef Kult, primář oddělení 
PATOL tel: 381 607 400 
josef.kult@nemta.cz
MUDr. Zdeněk Valášek, primář CHIR 
tel. 381 605 100; 733 598 971; 
zdenek.valasek@nemta.cz
MUDr. Pavel Pazdírek, primář ORT 
tel. 381 605 200; 733 598 969; 
pavel.pazdirek@nemta.cz

NEMOCNICE  
JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.
PŘIJME LÉKAŘE/KU NA ODD. 
NÁSLEDNÉ A REHAB. PÉČE
Vhodné i pro absolventy.
■ Požadujeme: vzdělání dle zák.  
č. 95/2004 sb. Nástup: ihned nebo dle 
dohody.
■ Nabízíme: práci ve stabilní společ-

nosti; podmínky pro osobní a profesní 
rozvoj; dobré mzdové ohodnocení;  
5 týdnů dovolené; přísp. na stravování, 
na penzijní připoj. a další benefity.
■ Kontakt: MUDr. Martina Šteflová, pri-
mářka ONaRP, tel. 384376459, 
mob. 606 545 068, 
e-mail: steflova@nemjh.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
MUDR. PONDĚLÍKOVÁ
ATESTOVANÝ LÉKAŘ/KA 
PRO DĚTI A DOROST
Hledáme lékaře pro děti a dorost do 
zavedené ordinace v Lékařském domě 
v Horní Bříze. Možnost prodeje celé or-
dinace nebo zaměstnání na HPP či ŽL. 
Nástup možný ihned.
■ Kontakt: 725 171 759, 
jarka.pondelikova@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
G8 OPEN S. R. O.
SHÁNÍME PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE I BEZ ATESTACE VPL
Sháníme praktického lékaře do ordinace 
15 km od Mělníka, lze i na zkrácený pra-
covní úvazek. 
■ Nabízíme klidné pracovní prostředí, 
moderně vybavenou ordinaci, 5 týdnů 
dovolené možnost odborného růstu 
a velice zajímavé mzdové podmínky. 
Atestace v oboru je pro nás výhodou, 
nikoliv však podmínkou. 
Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: praktickaordinace@volny.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

ROYAL SPA, A. S.
PŘIJME LÉKAŘE/LÉKAŘKU
Léčebné lázně Luhačovice – Sanato-
rium Miramare, s.r.o. přijmou LÉKAŘE/
LÉKAŘKU
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékař-
ského směru nejlépe v oblasti neuro-
logie, ortopedie, interny
■ Nabízíme: příjemné pracovní pro-
středí v české rodinné firmě; motivují-
cí finanční ohodnocení (základní plat 
+ příplatky + bonusy); služební byt 
v centru Luhačovic; možnost využít 
naši podporu při získání další atestace 
RFM; zaměstnanecké slevy a zvýhod-
něné rekreace v rámci Royal Spa; pří-
spěvek na dopravu. 

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ 
NABÍDKY, ALE I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT, NAJDETE NA:
www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Staňte se našimi fanoušky

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

ŘÍJEN 2018WWW.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.CZKVĚTEN 2019

■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, 
tel.: 272 095 231

PRAHA

SPOTT PRAHA, S.R.O.

OČNÍ LÉKAŘ/KA  
CELÝ NEBO ČÁSTEČNÝ 
ÚVAZEK
Oční ordinace v centru Prahy 
přijme atestovaného lékaře/
ku na celý nebo částečný 
úvazek.Skvělé vybavení (OCT, 
HRT, UZV), příjemné prostře-
dí, výborná dostupnost (Hl. 
nádraží, Nádraží Střed, metro 
ABC). Zajímavé platové pod-
mínky i za malé úvazky.
■ Kontakt: www.drstuchla.cz,
tel. 777 321 623

me revizní lékaře pro lokality: 
Praha, České Budějovice, Brno, 
Ostrava nebo Olomouc. 
■ Požadujeme: absolvování lé-
kařské fakulty a specializovanou 
způsobilost MZ ČR v klinickém 
oboru a obecnou znalost le-
gislativního rámce poskytování 
zdravotních služeb.
■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání, pracovní poměr na plný 
nebo zkrácený pracovní úvazek 
(min. 24 hodin týdně), pruž-
nou pracovní dobu, 1x týdně 
home office, zajímavé finanční 
ohodnocení, možnost dalšího 
vzdělávání, 5 týdnů dovolené,  
5 sick days, stravenky, flexi passy, 
příspěvek na životní nebo pen-
zijní připojištění.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz 

■ Požadujeme: VŠ vzdělání 
– lékařské, s praxí, dobrou ori-
entaci v oblasti zdravotní politi-
ky, manažerskou praxi, ŘP sk. B, 
ochotu cestovat. 
■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání, pružnou pracovní dobu, 
5 týdnů dovolené, 5 sick days, 
stravenky, flexi passy, příspěvek 
na životní nebo penzijní připo-
jištění.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz 
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz, 
tel.: 272 095 231. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZP MV ČR
PŘIJMEME  
REVIZNÍ LÉKAŘE
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra České republiky přij- 

ČESKÁ REPUBLIKA

ZP MV ČR

PŘIJMEME  
VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ  
ZDRAVOTNÍ POLITIKY  
PRO LOKALITU ČECHY
Zdravotní pojišťovna minister-
stva vnitra přijme Vedoucího 
oddělení zdravotní politiky pro 
lokalitu Čechy. 
■ Pracovní náplň: řízení a stra-
tegický rozvoj oblasti smluvní 
politiky, tvorba sítě smluvních 
partnerů, zajištění chodu oddě-
lení na 3 místech výkonu čin-
nosti – Praha, Hradec Králové, 
Plzeň.

HLEDÁTE DO SVÉHO TÝMU NOVÉ KOLEGY? POMŮŽEME VÁM!
INZERUJTE EFEKTIVNĚ - ZA JEDNU CENU bude Váš inzerát uveřejněný:   

1) v TIŠTĚNÉM a ELEKTRONICKÉM měsíčním vydání v nákladu 89.000 ks 
2) na FACEBOOKOVÉ stránce 3) na www po dobu 1 měsíce

OBJEDNÁVKA INZERCE a INFO na obchod@zamestnanivezdravotnictvi.cz

■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. 
■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity. 
■ ATRAKTIVNÍ PROSTŘEDÍ, ATRAKTIVNÍ KLIENTI – policisté, hasiči a zaměstnanci MVČR. Stabilní státní instituce. 
■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA | i zkrácený úvazek 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM a DĚČÍN 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště FRÝDEK-MÍSTEK 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace KARVINÁ 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace VYŠNÍ LHOTY 
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA PŘIJME:

L E T
77✚

✚

DO ORL AMBULANCE pro město Planá a Bor přijmeme lékaře. 
■ Možnost plného i zkráceného úvazku s nabídkou klinického dne. 
■ Kontakt: Bc. Elena Fejtová, tel.: +420 725 583 512, e-mail: elena.fejtova@klinikasmc.cz

SWISS MED CLINIC ■ PŘIJMEME LÉKAŘE

LÉKAŘI



■ Bližší info poskytne: Ing. Ingrid 
Dortová, tel.: 727 870 642, 
email: hr@royalspa.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
VOJENSKÁ NEMOCNICE 
BRNO HLEDÁ
-  lékaře-ku s atestací v radiologii  

a zobrazovacích metodách
■ Kontaktní email: 
ystolarova@vnbrno.cz
 

NELÉKAŘI
PRAHA

ESET, PSYCHOTERAPEUTICKÁ 
A PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA, 
S.R.O.
PŘIJME  
ZDRAV. SESTRU – 
PSYCHIATRIE (VOŠ)
Klinika ESET Praha přijme zdravotní 
sestru se specializací psychiatrická se-
stra nebo sestra pro psychiatrii (VOŠ) 
pro práci s pacienty kliniky v jejich 
vlastním prostředí - CDZ a komunitní 
tým. Úvazek až 1,0, možno i kratší. Za-
jímavé platové ohodnocení závislé na 
výkonu. Nutnost týmové spolupráce 
a samostatnost.Nástup kdykoli. 
■ Nabídky a CV zasílejte na: 
ESET, na mail: klinikaeset@volny.cz, 
tel. 242 485 855

AVENIER
PŘIJME ZDRAV. SESTRU
Do soukromé ambulance Avenier na 
Praze 2 hledáme zdravotní sestru. 
Práce pouze na denní směny od pon-
dělí do pátku se zdravými klienty. Ke 
mzdě nabízíme velké množství bonu-
sů a benefitů.
■ Více informací najdete v sekci ka-
riéra na www.avenier.cz. 
■ V případě zájmu pište na 
lidskezdroje@avenier.cz.

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S. 
PŘIJME VŠEOBECNOU 
NEBO PRAKTICKOU 
SESTRU
Přijmeme do prac. poměru všeobecnou 
nebo praktickou sestru (zdrav. as.) pro 
domácí péči. Nástup 1.8.2019 nebo dle 
dohody. Nejlépe plný úvazek. 
■ Prac. doba: Pondělí-pátek. 
■ Podmínky: Odborná způsob. dle zák. 
96/04 Sb. Řidičský průkaz sk. B-aktivní ři-
dič. Praxe v domácí péči výhodou. 
■ Nabízíme: MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. 
Benefity-např. příspěvek na stravování, 
penzijní přip., kulturu, dovolenou, masá-
že. Sick days. Podpora vzdělávání. 
■ Nabídky zasílejte na e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: pí Mačáková, hlavní sestra 
tel. 266 010 179 (206). 

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S. PŘIJME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA
Přijmeme do prac. poměru RADIOLO-
GICKÉHO AS. Nástup ihned nebo dle 
dohody. Jde o menší kolektiv. Vhodný 
start pro čerstvé absolventy. Pouze 
skiagrafie-nepřímá digitalizace. JEDNO-
SMĚNNÝ PROVOZ-35 HOD. TÝDNĚ NA 
PLNÝ ÚVAZEK. 
■ Podmínky: Odborná způsob. dle zák. 
96/04 Sb. Nabízíme: MOŽNOST UBYTOVÁNÍ. 
■ Benefity-např.: příspěvek na stravo-
vání, penzijní přip., kulturu, dovolenou, 
masáže. Sick days. Podpora vzdělávání. 
■ Nabídky zasílejte na e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: pí Mačáková, 
vedoucí rtg as., tel. 266 010 179 (206). 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. Praha 
– východ, přijme na lůžka násl.péče 
všeobecné sestry. 
■ Požadujeme odpovídající vzdělání, 
pracovitost, pozitivní přístup k práci. 
■ Nabízíme příspěvek na zlepšení 
zaměstnanosti 50 000, - Kč, stabilní 
zázemí, dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody. Dostupná 
doprava MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra J.Součková, 
tel. 283 981 049, 606 126 009, 
e-mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA/KU
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. Praha 
– východ, přijme na lůžka násl.péče 
fyzioterapeuta/ku. 
■ Požadujeme odpovídající vzdělání, 
spolehlivost, pozitivní přístup k práci.
■ Nabízíme příspěvek na zlepšení 
zaměstnanosti 50 000, - Kč, stabilní 
zázemí, dobré platové podmínky, za-
městnanecké výhody.Dobrá dostup-
nost MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra J.Součková, 
tel. 283 981 049, 606 126 009, 
e-mail: 
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME RADIOLOGICKÉ 
ASISTENTY,  
FYZIOTERAPEUTY,  
LABORANTY
Nabízíme výhodnou mzdu + NÁBORO-
VÝ PŘÍSPĚVEK, moderní pracoviště a pří-
stroje, příjemný kolektiv, profesní rozvoj, 
příspěvek na bydlení pro mimo-bene-
šovské uchazeče, zajištění ubytování, 
penzijní připojištění, stravování, jesle, ja-
zyky, 25 dní dovolené + 2 sick days, další 
benefity. NEMÁME KVALIFIKAČNÍ DO-

HODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více informací na www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ 
SESTRY
■ Oddělení: Chirurgie JIP, Anestezie, 
Interna (JIP, AMB). 
■ Nabízíme rodinné prostředí, ele- 
ktronickou dokumentaci, výhodnou 
mzdu+náborový příspěvek,příspěvek 
na bydlení pro mimo-benešovské, zajiš-
tění ubytování, rozvoj, stravování, jesle, 
penzijní připojištění, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, další benefity. NEMÁME 
KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALI-
ZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ! 
■ Aktuální pozice a více info na 
www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUDR. ZDENĚK HOSPODKA
SHÁNÍM VŠEOBECNOU 
ZDRAVOTNÍ SESTRU
Na nečekaně uvolněné místo sháním 
sestřičku do ordinace praktického lékaře 
v Lysé nad Labem. Zavedená ordinace, 
perspektiva dlouhodobého zaměstnání, 
ale možno i na kratší dobu, případně 
i na zkrácený úvazek, vyjdu maximálně 
vstříc Vašim potřebám. Hlavně potřebuji 
nástup co nejrychleji.
■ Kontakt: MUDr. Zdeněk Hospodka
Masarykova 176/1, 28922 Lysá nad La-
bem, hospodka.z@seznam.cz, 
tel. 603 712 483

JIHOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE  
JINDŘICHŮV HRADEC, A.S.
PŘIJME RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
■ Požadujeme: odbor. způsobilost dle 
zák. č. 96/2004 Sb.
■ Nástup:  ihned nebo dle dohody
■ Nabízíme: práci ve stabilní společ-
nosti; dobré mzdové ohodnocení; 5 
týdnů dovolené + 1 týden dodatková 
dov. - přísp. na stravování, na penzijní 
připoj. a další benefity
■ Kontakt: Mgr. Dana Velimská,MBA, 
tel. 384 376 325, mob. 723 145 914, 
e-mail: velimska@hospitaljh.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ  
NEMOCNICE A.S.
PŘIJME DO PRACOVNÍHO 
POMĚRU VŠEOBECNOU 
SESTRU PRO ANESTEZII
ranní směna + ÚPS (absolventi vítáni)
■ Bližší informace naleznete na: 
www.kkn.cz – KARIERA – Praktické 
sestry a sestry
www.facebook.com/pracevnemocnici
■ Kontakt: Renáta Mazelová, 
tel.: +420 723 936 433, 
e-mail: renata.mazelova@kkn.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
HLEDÁME NUTRIČNÍ 
TERAPEUTKU
Vojenská nemocnice Brno hledá nutrič-
ní terapeutku.
■ Kontaktní email: 
ystolarova@vnbrno.cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO
VOJENSKÁ NEMOCNICE 
BRNO HLEDÁ
- radiologického asistenta
- všeobecnou sestru
■ Kontakt: ystolarova@vnbrno.cz

SLOVENSKO

LÉKAŘI
FAKULTNÁ NEMOCNICA  
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA 
PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. 
Reimana Prešov prijme do pracovné-
ho pomeru lekárov so špecializáciou 
v odbore vnútorné lekárstvo, kardio-
lógia, angiológia, endokrinológia, pe-
diatria, pediatrická neurológia, pedia- 
trická intenzívna medicína, detská psy-
chiatria, rádiológia, chirurgia, gyneko-
lógia a pôrodníctvo, ortopédia, oftal-
mológia, hematológia a maxilofaciálna 
chirurgia. 
■ Bližšie informácie budú poskytnuté 
na adrese curilova@fnsppresov.sk.


