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Nemocnice Kutná Hora, nacházející se v historickém městě s krátkou dojezdovou vzdáleností z Prahy přijme 
lékaře / lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení a na chirurgické oddělení.
■ Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení, zázemí krajské nemocnice akreditované 
SAK, podporu profesního růstu a rozvoje, možnost zajištění ubytování, benefitní program 
Cafeteria a další zaměstnanecké benefity
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře, vítáme ukončený základní kmen nebo specializovanou způsobilost 
■ 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 ■ LÉKAŘI/LÉKAŘKY NA INTERNÍ A CHIRURGICKÉ ODD.

Kolegové, hledám lékaře do ordinace u nás v Benátkách nad Jizerou.
■ Nejlépe od května 2020 pondělí, středa, čtvrtek, pátek a jeden den v týdnu ještě do malého domova seniorů – tedy od 
května v podstatě plný úvazek. Pondělí a domov seniorů možný již nyní.
■ Důvodem je rodičovská a resp. mateřská. Atestace nebo kmen výhodou, akreditaci mám. Sestra zná a výborně organizuje 
objednávání a chod ordinace, program PC Doktor, CRP, FOB, INR, glykHb, močový analyzátor, EKG. Celkově přátelský kolektiv.
■ Kontakt: tel. 776 252 848, mikmentova@centrum.cz. Můžeme si domluvit schůzku, můžete se podívat k nám do ordinace 
nebo do DD. Vše je na domluvě... Pokud Vás to přímo neoslovilo, dejte prosím vědět dalším.

MUDR. MICHAELA KMENTOVÁ ■ HLEDÁME LÉKAŘE

■ Požadujeme: zájem o klinickou nebo radiační onkologii, odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. 
■ Nabízíme: nadstandardní platové podmínky, možnost získat kvalifikaci 
v uvedených oborech, jistotu stabilního zaměstnání, podporu vzdělávání a dalšího 
profesního růstu, práci na plný i zkrácený úvazek, 6 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity 
■ Kontakt: Lenka Ježková, tel. 466 019 511, e-mail: jezkova@multiscan.cz. 
■ Více informací najdete na: www.multiscan.cz/odbornici/kariera

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE ■ PŘIJME LÉKAŘE

Centrum prenatální diagnostiky a lékařské genetiky ve Zlíně přijme do svého 
kolektivu lékaře UZ specialistu, s certifikátem FMF, i na zkrácený úvazek.
■ Bližší informace podá paní Eva Loucká, loucka@prediko.cz.

Sprostredkovateľská firma Stecher Consulting so sídlom vo Švajčiarsku príjíma do nemocníc 
a domovov dôchodcov všeobecné sestry m/f/x do Švajčiarska.
■ Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa; NJ na úrovni B1 - B2
■ Ponúkame: 5300 fr. brutto, výška mesačného príjmu je pohyblivá, závisí od prípadnej špecializácie v odbore sestra a od 
odpracovaných rokov praxi; pracovný pomer na plný pracovný úvazok; komunikujme so švajčiarskymi úradmi v záujme zís-
kania uznania diplomu - SRK Annerkennungverfahren; bezplatné poradenstvo; kariérny rast, sociálne benefity, vysoká kvalita 
voľnočasových aktivít
■ Kontakt: lucia.jankurova@stecher-consulting.com, 0041 79 790 57 10

PREDIKO, S.R.O. ■ PŘIJME LÉKAŘE UZ SPECIALISTU

STECHER CONSULTING ■ PRÍJME VŠEOBECNÉ SESTRY
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ČESKÁ REPUBLIKA 

ZP MV ČR 
PŘIJME REVIZNÍ  
LÉKAŘE 
Zdravotní pojišťovna minis-
terstva vnitra přijme revizní lé-
kaře pro lokality: Brno, Ostra- 
va nebo Olomouc.
■ Pracovní náplň: kontrolní 
a revizní činnost, realizace fy-
zických revizí, posuzování vyká-
zaných zdravotních služeb, po-
suzování oprávněnosti výkonů. 
■ Požadujeme: absolvování 
lékařské fakulty a specializova-
nou způsobilost MZ ČR v klinic-
kém oboru a obecnou znalost 
legislativního rámce poskyto-
vání zdravotních služeb. 

■ Nabízíme: stabilní zaměst-
nání v největší zaměstnanec-
ké zdravotní pojišťovně v ČR, 
pracovní poměr na plný (37,5 
hodin týdně)nebo zkrácený 
pracovní úvazek (min. 22,5 
hodin týdně), pružnou pra-
covní dobu, volné víkendy, 
bez nočních směn, zajímavé 
finanční ohodnocení, mož-
nost vzdělávání prostřednic-
tvím IPVZ, 5 týdnů dovolené, 
5 sick days, stravenky v hod-
notě 120,- Kč/den, flexi passy, 
příspěvek na životní nebo 
penzijní připojištění. 
■ Více informací a nabídka 
volných míst na:
www.zpmvcr.cz 
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz  
tel.: 272 095 231 

LÉKAŘI

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

z

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

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

■ 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
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace PRAHA/i zkrácený úvazek
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace FRÝDEK-MÍSTEK
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace OSTRAVA
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – pracoviště PRAHA/i s ubytováním
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ÚSTÍ NAD LABEM
PRAKTICKÝ LÉKAŘ – ordinace ZLÍN

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

LISTOPAD 2019

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 
hľadá neurológa na plný pracovný úväzok na konziliárnu a konzultačnú činnosť.
■ Ponúkame aktívnu spoluúčasť v programoch; endovaskulárnej liečby akútnych cievnych mozgových príhod; endovaskulárnej 
liečby intrakraniálnych aneurziem a AV malformácií; možnosť neurologickej ambulantnej činnosti
■ Požadované predpoklady: VŠ vzdelanie II. stupňa (LF); špecializácia v príslušnom odbore - neurológia; komunikatívnosť, flexibilita;  morál-
na bezúhonnosť; aktívna znalosť anglického jazyka vítaná
■ Kontakt: Mgr. Mária Orlíková, Odbor ľudských zdrojov, 00421-2/59320242, maria.orlikova@nusch.sk

■ Požadujeme: VŠ vzdělání se specializací z RFM, specializace z neurologie, ortopedie nebo interny vítána; 
Zkušenosti s vedením týmu.
■ Nabízíme: Motivující finanční ohodnocení; Zaměstnanecké slevy a zvýhodněné rekreace v rámci ROYAL SPA; Služební byt;
Příspěvek na dopravu.
■ Info poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace příjme do pracovního poměru lékaře / lékařku na pracoviště:
Oddělení geriatrie a následné péče • Rehabilitační oddělení; • Otorinolaryngologické oddělení
Urologické oddělení • Laboratoř HTO • Lékařské genetiky • Onkologické oddělení
■ Požadujeme: odbornou způsobilost lékaře nebo ukončený základní kmen, případně lékaře se specializovanou způsobilostí
■ Nabízíme: náborový příspěvek, možnost profesního růstu, zázemí akreditované nemocnice, práce na plný úvazek, zaměstnanecké benefi-
ty, závodní stravování, zvýhodněný telefonní tarif
■ Písemné žádosti včetně profesního životopisu zasílejte na adresu: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, 
Pysková Ludmila - vedoucí personálního a mzdového oddělení, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava nebo na e-mail: pyskoval@nemji.cz

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

NEMOCNICE JIHLAVA, P.O. ■ NEMOCNICE JIHLAVA PŘIJME LÉKAŘE

Jsme tu pro Vás již 8 let

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

BILLANC PARTNERS ČR 
S.R.O.
PRIMÁŘ, ZÁSTUPCE 
PRIMÁŘE

Personálně-poradenská společ-
nost Billanc Partners specializující 
se na oblast zdravotnictví ob-
sazuje několik odborných pozic 
(primář, zástupce primáře) v odd. 
vnitřní lékařství, radiologie, gyne-
kologie, neurologie, dermatove-
nerologie aj. 

Zastupujeme několik klientů na 
území ČR, SR i  v zahraničí.
■ Pro více informací 
nás prosím kontaktujte na 
zemanek@billancpartners.com, 
tel.: 777 219 801. 
Děkujeme www.billancpartners.cz/

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA

Ivana  Hlinková
personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585
e-mail:  ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz

hledá pro svá oddělení

✖ LÉKAŘ CHIRURG S ATESTACÍ L3
✖ LÉKAŘ PSYCHIATR L1-L3
✖ LÉKAŘ RADIOLOG L1-L3 
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, ubytování.  
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

 
hledá pro svá oddělení

✖  LÉKAŘ PEDIATR S ATESTACÍ L3
✖  LÉKAŘ PEDIATR L2
✖  LÉKAŘ RADIOLOG L1–L3  

(OD ABSOLVENTŮ PO ZKUŠENÉ ATESTOVANÉ LÉKAŘE)
Vynikající mzdové ohodnocení, atraktivní nové prostory, 
ubytování.
Nabízíme také finanční odměnu za doporučení zaměstnance!

Ivana  Hlinková, personální náměstkyně
mob. tel.: +420 735 176 585  
e-mail:  ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
ZREKONSTRUOVANÉHO ODD. ŠESTINEDĚLÍ

Po více jak roční rekon-
strukci jsme v úterý 4. 2. 
2020 slavnostně otevřeli 
dvě oddělení šestinedělí. 
Za posledních dvacet let 
se z naší více než stoleté 
dámy stává supermoderní 
porodnice, která umožní 
všem našim klientkám co 
nejpříjemněji strávit čas 
při jejich návštěvě či po-
bytu. Pacientky se mohou 
těšit na nové, luxusní po-
koje s překrásným výhle-
dem na Vltavu a špičkové 
lékařské vybavení.

Slavnostního předání třetí 
etapy stavebních úprav se 
zúčastnila také manželka 
prezidenta republiky paní 
Ivana Zemanová, ministryně 
financí ČR Alena Schillero-
vá a v zastoupení ministra 
zdravotnictví náměstkyně 
pro ekonomiku a zdravotní 
pojištění Helena Rögnerová.
Manželka prezidenta repu- 
bliky a ministryně financí 
společně s ředitelem Ústavu 
pro péči o matku... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/slavnostni-otevreni-zrekonstruovaneho-odd-sestinedeli


PRAHA 

POLIKLINIKA PROSEK A.S. 
PŘIJMEME  
LÉKAŘE 
Poliklinika Prosek a.s., Praha 9 
přijme lékaře do ambulance 
v oboru: REHABILITACE a OR-
TOPEDIE. 
■ Požadujeme specializova-
nou způsob. 
■ Nástup ihned či dle doho-
dy. Vhodné i pro důchodce. 
Prac. úvazek vždy dohodou. 
■ Nabízíme: Možnost při-
dělení služebního bytu či 
zajištění ubytování. Podpora 
vzdělávání. Benefity-

např.:Příspěvek na stravová-
ní, dovolenou, penzijní přip.,  
5 týdnů dov., 3 dny sick days. 
■ V případě zájmu kontak- 
tujte personální odd. 
pí Prchalová, 
tel. 266 010 106, e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz.

VYSOČINA 

ORDINACE PLDD  
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 
HLEDÁ SE ZÁSTUP 
PLDD 
Hledá se zástup PLDD 
v Náměšti nad Oslavou.
■ Bližší info na tel. 
775 124 427.  

Nutná 
„německá 
aprobace“(povolení k vykonávání lékařské činnosti na území Německa)

HLEDÁME:
Lékaře/ky v přípravě na atestaci pro naše 
oddělení
ortopedie
onkologie/interní medicína

NABÍZÍME:
 + ubytování zdarma
 + fl exibilní pracovní doba – 
např. 3 dny na klinice a 4 dny volna

 + možnost jazykových kurzů
 + uznání přípravy na atestaci:

 1 rok interní medicína
 1 rok ortopedie

 + atraktivní platové podmínky

KONTAKT:KONTAKT: info@bavaria-klinik.de
www.bavaria-klinik.de

Solla 19/20
94078 Freyung

KLINIK BAVARIA Freyung

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

KLINIK BAVARIA FREYUNG
PŘEDSTAVENÍ KLINIKY

Blízko české hranice upro-
střed idylického Bavorské-
ho lesa se nachází okres-
ní město Freyung. Okres 
Freyung-Grafenau získal 
v minulých letech značné 
uznání, mimo jiné jako cer-
tifikovaný zdravotní regi-
on. K tomu výrazně přispěla 
i „Klinik Bavaria Freyung“. 
Je to jedna z největších a 
nejznámějších rehabilitač-
ních klinik ve východním 
Bavorsku. Zaměřuje se na 
léčbu ortopedických a on-
kologických pacientů. Pro 

ně představuje ukončení 
akutní léčby začátek reha-
bilitace a začátek skutečné-
ho procesu hojení.

Takzvaná následná léčba a 
rehabilitace jsou díky své 
koncepci multiprofesionál-
ního a interdisciplinárního 
ošetření nezbytnou součástí 
úspěšného dalšího léčení. 
Jak je toto poslání pro Klinik 
Bavaria Freyung důležité, 
můžete ihned vidět... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-kliniky
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pro výkon povolání bez odborné-
ho dohledu; zdravotní způsobilost  
a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 
Sb.; organizační, manažerské a ko-
munikativní schopnosti; znalost prá-
ce na PC; nástup dle dohody.
 V případě zájmu kontaktujte Mgr. 
Hanu Bláhovou, MBA. Tel. č. 
266 082 380, 266 082 381. Struktu-
rovaný životopis zasílejte na email: 
hana.blahova@bulovka.cz

ÚPmd
PoRodní asIstentka
  Požadujeme osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez odbor-
ného dohledu, min. 2 roky praxe. 
 Nabízíme práci v příjemném ko-
lektivu v jednosměnném či nepřetrži-
tém provozu, zaměstnanecké benefity, 
5 týdnů dovolené, podporu při dalším 
vzdělávání. 
Uvítáme spolupracovníky s dobrým 
přístupem k pacientům. Nástup mož-
ný ihned. 
 Kontakt: 296 511 826, 
e-mail: lydie.bilova@upmd.eu.

středočesKý KraJ
NemocNice třebotov, a.s.
všeobecnÁ sestRa na 
lůžka nÁsledné Péče
Třísměnný provoz, SZŠ, VZŠ, Bc. ví-
táno, registrace dle zákona č.96/2004 
Sb. 
 Nabízíme: ubytování v areálu ne-
mocnice, odpovídající platové ohod-
nocení, příjemný kolektiv, nástup dle 
dohody.
 Kontakt: 
vrchni@nemocnice.trebotov.cz, 
736 750 853

NemocNice NymburK s.r.o.
všeobecnÁ sestRa cos
přijme na odd. COS zdravotní sestru 
se specializací - perioperační péče (In-
strumentářka). 
 Požadujeme: spolehlivost, praco-
vitost, trestní bezúhonnost dle zákona 
č. 96/2004 Sb. Praxe vítána. Platové 
podmínky dle platných předpisů. 

 Své životopisy zasílejte na pers.
odd.: nepovimova.vera@nemnbk.cz  
nebo na vrchní sestru Chirurgie: 
janska.lenka@nemnbk.cz

JihočesKý KraJ
NemocNice JiNdřichův  
hradec, a.s.
PoRodní asIstentky 
a všeobecné sestRy
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
přijme PORODNÍ ASISTENTKY  
a VŠEOBECNÉ SESTRY na gy-
nekologicko-porodnické oddělení. 
Vhodné i pro absolventky. 
 Požadujeme: vzdělání dle zák. č. 
96/2004, trestní bezúhonnost, spole- 
hlivost a vstřícnost. Nástup dle dohody. 
  Nabízíme práci ve stabilní spo-
lečnosti, dobré finanční ohodnocení, 
možnost dalšího odborného růstu, 
příspěvek na penzijní připojištění,  
5 týdnů dovolené. 
  Kontakty: Mgr. Jitka Machová, 
vrchní sestra, tel. 384 376 309, 
e-mail: machova@nemjh.cz, hlavní 
sestra nemocnice Bc. Dana Běhouno-
vá – tel.: 384 376 325, e-mail: 
behounova@nemjh.cz

PlZeňsKý KraJ
domažlicKá NemocNice a.s.
všeobecné sestRy  
a fyzIoteRaPeUtky
Domažlická nemocnice, a.s., Kozino-
va 292, Domažlice přijme všeobecné 
sestry a fyzioterapeutky.
 Požadujeme odbornou a zdravotní 
způsobilost dle vyhl. č. 96/2004 Sb., 
trestní bezúhonnost. 
 Nabízíme: plat dle vyhl. + osobní 
ohodnocení + příplatky; možnost pro-
fesního růstu a celoživotní vzdělává-
ní; zaměstnanecké výhody (příspěvek 
na penzijní připojištění, příspěvek 
na stravování, dovolená 25 dní/rok); 
hlavní pracovní poměr na plný úvazek. 
Termín nástupu dle dohody. 
  Přihlášky a další informace pí. 
Blažková os. odd. – tel. 379 710 261, 
marcela.blazkova@donem.cz.
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StředočeSký kraj

NemocNice Nymburk S.r.o.
Všeobecné sestry
přijme „VŠEOBECNÉ SESTRY, ZDRA- 
VOTNICKÝ ASISTENTY“ na Interní 
odd. do směnného provozu. 
 Požadujeme: SZŠ nebo VOZŠ; trestní 
bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb.; 
spolehlivost a pracovitost.
 Nabízíme: možnost odborného růstu, 
zaměstnanecké benefity. 
 Kontakt: personální odd.: 
pí. Nepovímová, 325 505 347, 
e-mail: nepovimova.vera@nemnbk.cz
aLmeda a.S.

nelékaři – Více pozic
Společnost ALMEDA, a.s., provozo-
vatel nemocnice v  Neratovicích, jež je 
součástí rostoucí skupiny VAMED ME-
DITERRA (síť zdravotnických zařízení 
s  více než 2 000 zaměstnanci), přijme 
Všeobecné sestry, porodní asistentky, 
zdravotnické asistenty.
  Požadujeme: odbornou způsobilost 
dle zákona 96/2004 Sb.; platné osvědčení 
k  výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu výhodou, nikoli však 
podmínkou; vstřícný přístup ke klientům, 
připravenost naplňovat spolu s námi naši 
vizi „péče s úsměvem“; ochota podílet se 
na chodu a prestiži nemocnice.
 Nabízíme: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚ-
VEK; plný pracovní úvazek (možno 
i  částečný); samostatnou a  odpovědnou 
práci s  možností seberealizace; per-
spektivu uplatnění v  malé, avšak úspěš-
né a  ambiciózní nemocnici, a  zároveň 
v dynamicky rostoucí skupině VAMED 
MEDITERRA, zajímavé finanční ohod-
nocení; týden dovolené navíc a stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele; skvělou do-
stupnost z Prahy (25 minut). 
 V případě Vašeho zájmu zašlete prosím 
strukturovaný životopis a motivační dopis 
na personální oddělení společnosti, Bc. 
Martina Urieová, tel: +420 315 637 337,  
mobil: +420 739 603 691,
personalistka.ner@mediterra.cz

NemocNice Na PLeši S.r.o.
Všeobecná sestra
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová 
Ves pod Pleši přijme do pracovního pomě-
ru všeobecné sestry do nepřetržitého pro-

vozu na oddělení onkologie s  náborovým 
příspěvkem 5000,- Kč. 
 Požadujeme zdravotní způsobilost a bez- 
úhonnost, registrace a specializace jsou vý-
hodou. 
 Nabízíme práci v malém stabilním ko-
lektivu, podporu dalšího vzdělávání, mož-
nost ubytování v  areálu nemocnice, event. 
získání bytu, podíl na hospodářských vý-
sledcích. 
 Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz, 
telefon 318 541 513.
dětSká odborNá LéčebNa ch.G. 
maSarykové
nelékařské pozice
Dětská odborná léčebna Ch.G. Masary-
kové v  Bukovanech přijme do hlavního 
pracovního poměru: 
- zdravotní sestry 
- zdravotnické asistenty 
Nástup možný ihned. Bližší informace 
poskytneme při osobním jednání. 
 Volejte: 318 695 261, 
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

jihočeSký kraj
NemocNice PíSek, a.S.
Fyzioterapeutka/ 
ergoterapeutka
Nemocnice Písek, a.s. přijme FYZIOTE-
RAPEUTKU/ERGOTERAPEUTKU na 
oddělení akutní rehabilitace. 
 Požadujeme: odbornou způsobilost k vý- 
konu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., 
zdravotní způsobilost a  trestní bezúhon-
nost, samostatnost, spolehlivost, schopnost 
týmové spolupráce. 
 Nabízíme: zajímavé finanční ohodnoce-
ní, možnost bezúplatného profesního růstu 
a dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefi-
ty, zajištění ubytování, nástup možný ihned. 
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla 
Čapka 589, 39701 Písek, Monika Krato-
chvílová, vedoucí fyzioterapeutka, 
tel.: 777 366 537, 
e-mail: vrchni-reha@nemopisek.cz

PLzeňSký kraj

zdravotNický hoLdiNG PL. kraje
různé pozice
Skupina ZHPK šesti nemocnic Plz. kraje 
hledá všeobecné sestry na různá oddělení, po-
rodní asistentky, fyzioterapeutky a  to včetně 
absolventek. www.zdraveplzensko.cz/kariera

KALENDÁŘ AKCÍ – 
AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 
najdete jedinečný KALENDÁŘ AKCÍ, kde 
bude postupně narůstat přehled aktivit 

organizátorů odborných seminářů, konfe-
rencí, e-learningových a dalších aktivit, kde 

můžete získat nejen kredity, zkušenosti, 
poznatky, ale i nové zážitky. 

Jednoduché vyhledávání podle:
 Krajů 
  Cílové skupiny/kategorie: Lékaři, Nelékařské 

pozice, Manažerské pozice, Lékárna a Ostatní
 Termínu/data od-do

 Klíčového slova, např. název města

Bližší informace najdete 
v KALENDÁŘI AKCÍ  

na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

karLovarSký kraj
LéčebNé LázNě LázNě kyNžvart

Všeobecná sestra
Léčebné lázně Lázně Kynžvart přijmou 
všeobecnou zdravotní sestru. 
  Kvalifikační předpoklady: osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu, znalost práce na PC na 
uživatelské úrovni, znalost cizího jazyka 
výhodou, zdravotní způsobilost, bezúhon-
nost, souhlas k  využití osobních údajů 
v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.
 Žádosti s doložením životopisu s pře-
hledem dosavadní odborné praxe, kopie 
dokladů o  vzdělání, osvědčení k  výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu, platný výpis z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců) zasílejte na adresu: Léčebné 
lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 
91 Lázně Kynžvart. 
 Bližší informace poskytne vrchní ses- 
tra pí. Eva Blažčíková, telef. č.: 354 672 128,  
e-mail: blazcikova@lazne-kynzvart.cz 
www.lazne.kynzvart.cz

vySočiNa
NemocNice havLíčkův brod, P.o.

raDiologickÝ asistent
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, 
p.o. přijme RADIOLOGICKÉ ASIS-
TENTY. 
 Bližší informace na: www.onhb.cz, od-
kaz „volná pracocní místa“.

oLomoucký kraj

royaL SPa, a. S.

Fyzioterapeut/ka
Do týmu našich lázeňských zařízení Mi-
ramare Luhačovice a  Termální Lázně 
Velké Losiny hledáme fyzioterapeuty. 
  Požadujeme: odpovídající vzdělání, 
spolehlivost, dobré komunikační schop-
nosti, chuť a zájem pracovat. 
 Nabízíme: stabilní zázemí české spo-
lečnosti, příspěvek na stravování, moti-
vující fin. ohodnocení, možnost seberea-
lizace a  odborného vzdělávání, příjemné 
pracovní prostředí. 
 Vaše CV s uvedením praxe zašlete na 
pers. odd. paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz.

zLíNSký kraj
LázNě Luhačovice, a.S.
Fyzioterapeuty
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lá-
zeňské skupiny Spa & Wellness Nature 
Resorts hledá do svého týmu FYZIOTE-
RAPEUTY.
 Požadujeme: VOŠ nebo VŠ v oboru fy-
zioterapie; profesionální přístup, komuni-
kativnost, korektní a  vstřícné vystupování; 
schopnost týmové spolupráce; znalost NJ, 
AJ nebo RJ vítána.
 Nabízíme: celoroční práci na plný úva-
zek v akreditovaném zdravotnickém zaříze-
ní; náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč 
pro uchazeče s praxí min. 1 rok; náborový 
příspěvek ve výši 5 000 Kč pro absolventy; 
pracovní doba 7,5 hod; 5 týdnů dovole-
né; možnost zaměstnaneckého ubytování; 
prohlubování kvalifikace (např. respirační 
fyzioterapie, funkční manuální medicína 
apod.); moderně vybavené pracoviště s vy-
užitím nejnovějších léčebně-rehabilitačních 
metod a přístupů; zaměstnanecké benefity 
(zaměstnanecké stravování, zvýhodněnou 
výměnnou rekreaci, příspěvek na penzijní 
připojištění apod.). 
 Nástup: červen.
 Strukturované životopisy přijímá a in-
formace poskytne personální manažerka 
Mgr. Vladimíra Juřeníková, 
tel.: 734 795 357, 
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz, 
www.lazneluhacovice.cz
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■ Kontakt: Sekretariát personální 
náměstkyně, FN Motol, V  Úvalu 
84, 150 06 Praha 5; e-mail: 
danuse.chroustovska@fnmotol.cz; 
tel. 224 431 100, 1121.

ZDRAVOTNICKÁ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
HL. M. PRAHY
ZDRAVOTNICKÉ  
ZÁCHRANÁŘE
Pro další zvýšení kvality služeb 
poptává Zdravotnická záchranná 
služba hl. m.Prahy - Zdravotnické 
záchranáře. 
■ Požadujeme: VŠ/VŠ-BAK (příp. 
VOŠ) v oboru zdravotnický záchra-
nář, osvědčení k  výkonu zdravot-
nického povolání bez odborného 
dohledu v  oboru zdravotnický zá-
chranář, řidičské oprávnění sk. C1, 
praxi v  řízení motorových vozidel, 
znalost místopisu Prahy, spolehli-
vost, přesnost, pečlivost, komuni-
kační schopnosti, schopnost práce 
v týmu. Nástup dle dohody. 
■ Nabízíme: zajímavou a  nároč-
nou práci ve výjezdových skupi-
nách RZP – poskytování před-
nemocniční neodkladné péče, 
nepřetržitý provoz, možnost dal-
šího vzdělávání, platové zařazení 
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
dodatkovou dovolenou. 
■ Profesní životopisy zasílejte na 
e-mailovou adresu: 
marketa.ullmannova@zzshmp.cz 
■ Kontakt: tel. 222 070 371- 2.

STŘEDOČESKÝ
PRIVAMED  
HEALTHIA S. R. O.
PŘIJMEME
Společnost PRIVAMED Healthia 

s. r. o., hledá vhodné uchazeče na 
tyto pozice: 
* VŠEOBECNÁ SESTRA 
* ZDRAVOTNÍ LABORANT 
*  RADIOLOGICKÝ  

ASISTENT 
■ Požadujeme: odbornou a zdra-
votní způsobilost podle zákona 
č.96/2004 Sb.; osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu v  oboru a  spe-
cializovaná způsobilost předností; 
schopnost pracovat samostatně 
i  v  týmu; flexibilitu, vstřícné cho-
vání i  vystupování; spolehlivost, 
odpovědnost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: podporu profesního 
růstu; možnost ubytování v areálu 
nemocnice; příspěvek na stravo-
vání; platové podmínky – tarifní 
zařazení; příspěvek na penzijní 
a  životní pojištění; pracovní úva-
zek – jednosměnný i směnný pro-
voz (dle domluvy).
■ Pracoviště: Masarykova 
nemocnice Rakovník 
■ Své životopisy prosím zasílejte 
na e-mail: malikova@nemorako.cz 
■ V případě dotazů nás kontaktuj-
te na tel: 313 525 253 
–  Ing.,Bc. Lenka Malíková  

- hlavní sestra 313 525 296 
–  Helena Pangrácová - personální 

odd.

PARDUBICKÝ
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ 
NEMOCNICE, A. S.
FYZIOTERAPEUTI
Přijmeme fyzioterapeuty pro Cen- 
trum rehabilitace VOŠ(VŠ) fyzio- 
terapeut, výhodou zaměření na 
sportovní medicínu, možnost zís-
kání náborového příspěvku! 

■ Více informací na 
http://www.nemocnice-pardubice.cz 
/stranka/pro-odborniky/zamestnani/
zdravotnicka-povolani/174/

LÉČEBNÁ REHABILITACE 
POLIČKA S. R. O.
REHABILITAČNÍ  
PRACOVNICE
Nabízím zaměstnání pro rehab. 
pracovnici v Poličce, bližší údaje na:  
http://www.rehabilitace-policka.cz/

ÚSTECKÝ
REHABILITACE PLUS S. R. O.
FYZIOTERAPEUT
Rehabilitace plus s. r. o. v  Žatci  
přijme fyzioterapeuta s  odbornou 
způsobilostí, nabízíme možnost 
pružné pracovní doby, výhodné 
mzdové podmínky.
■ Kontakt: 602 439 964 
nebo novak3033@email.cz

JIHOMORAVSKÝ
NEMOCNICE BLANSKO
HLEDÁME  
RADIOLOGICKÉHO 
FYZIKA
Nemocnice Blansko přijme radio-
logického fyzika pro pracoviště 
nukleární medicíny. Nástup možný 
i v částečném pracovním úvazku. 
■ Bližší informace u prim. 
MUDr. Dany Kolmačkové
■ Kontakt: 516 838 180, 
danakolmackova@nemobk.cz.

www.grada.cz
Knihy, které vám pomáhají!

Grada Publishing, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, e-mail: grada@grada.cz
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laboratoří zdravotní laborantku. 
Specializovaná způsobilost v  od-
bornosti klinická biochemie vítána. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail:
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ
ZDRAVOTNÍ  
LABORANTKA
ÚPMD přijme pro práci na oddě-
lení klinické hematologie Ústřed-
ních laboratoří zdravotní laborant-
ku se specializovanou způsobilostí 
klinická hematologie a  transfuzní 
služba. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail: 
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
V MOTOLE
VŠEOBECNÉ SESTRY
Fakultní nemocnice v  Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme 
všeobecné sestry. 
■ Nabízíme: ubytování pro mi-
mopražské; levné stravování v  zá-
vodní jídelně; možnost a podpora 
dalšího vzdělávání a  studia; dobré 
platové podmínky; další zaměstna-
necké benefity. 
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NemocNice Nymburk S.r.o.
Všeobecné sestry
přijme „VŠEOBECNÉ SESTRY, ZDRA- 
VOTNICKÝ ASISTENTY“ na Interní 
odd. do směnného provozu. 
 Požadujeme: SZŠ nebo VOZŠ; trestní 
bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb.; 
spolehlivost a pracovitost.
 Nabízíme: možnost odborného růstu, 
zaměstnanecké benefity. 
 Kontakt: personální odd.: 
pí. Nepovímová, 325 505 347, 
e-mail: nepovimova.vera@nemnbk.cz
aLmeda a.S.

nelékaři – Více pozic
Společnost ALMEDA, a.s., provozo-
vatel nemocnice v  Neratovicích, jež je 
součástí rostoucí skupiny VAMED ME-
DITERRA (síť zdravotnických zařízení 
s  více než 2 000 zaměstnanci), přijme 
Všeobecné sestry, porodní asistentky, 
zdravotnické asistenty.
  Požadujeme: odbornou způsobilost 
dle zákona 96/2004 Sb.; platné osvědčení 
k  výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu výhodou, nikoli však 
podmínkou; vstřícný přístup ke klientům, 
připravenost naplňovat spolu s námi naši 
vizi „péče s úsměvem“; ochota podílet se 
na chodu a prestiži nemocnice.
 Nabízíme: NÁBOROVÝ PŘÍSPĚ-
VEK; plný pracovní úvazek (možno 
i  částečný); samostatnou a  odpovědnou 
práci s  možností seberealizace; per-
spektivu uplatnění v  malé, avšak úspěš-
né a  ambiciózní nemocnici, a  zároveň 
v dynamicky rostoucí skupině VAMED 
MEDITERRA, zajímavé finanční ohod-
nocení; týden dovolené navíc a stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele; skvělou do-
stupnost z Prahy (25 minut). 
 V případě Vašeho zájmu zašlete prosím 
strukturovaný životopis a motivační dopis 
na personální oddělení společnosti, Bc. 
Martina Urieová, tel: +420 315 637 337,  
mobil: +420 739 603 691,
personalistka.ner@mediterra.cz

NemocNice Na PLeši S.r.o.
Všeobecná sestra
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová 
Ves pod Pleši přijme do pracovního pomě-
ru všeobecné sestry do nepřetržitého pro-

vozu na oddělení onkologie s  náborovým 
příspěvkem 5000,- Kč. 
 Požadujeme zdravotní způsobilost a bez- 
úhonnost, registrace a specializace jsou vý-
hodou. 
 Nabízíme práci v malém stabilním ko-
lektivu, podporu dalšího vzdělávání, mož-
nost ubytování v  areálu nemocnice, event. 
získání bytu, podíl na hospodářských vý-
sledcích. 
 Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@naplesi.cz, 
telefon 318 541 513.
dětSká odborNá LéčebNa ch.G. 
maSarykové
nelékařské pozice
Dětská odborná léčebna Ch.G. Masary-
kové v  Bukovanech přijme do hlavního 
pracovního poměru: 
- zdravotní sestry 
- zdravotnické asistenty 
Nástup možný ihned. Bližší informace 
poskytneme při osobním jednání. 
 Volejte: 318 695 261, 
e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz

jihočeSký kraj
NemocNice PíSek, a.S.
Fyzioterapeutka/ 
ergoterapeutka
Nemocnice Písek, a.s. přijme FYZIOTE-
RAPEUTKU/ERGOTERAPEUTKU na 
oddělení akutní rehabilitace. 
 Požadujeme: odbornou způsobilost k vý- 
konu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., 
zdravotní způsobilost a  trestní bezúhon-
nost, samostatnost, spolehlivost, schopnost 
týmové spolupráce. 
 Nabízíme: zajímavé finanční ohodnoce-
ní, možnost bezúplatného profesního růstu 
a dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefi-
ty, zajištění ubytování, nástup možný ihned. 
 Kontakt: Nemocnice Písek, a.s., Karla 
Čapka 589, 39701 Písek, Monika Krato-
chvílová, vedoucí fyzioterapeutka, 
tel.: 777 366 537, 
e-mail: vrchni-reha@nemopisek.cz

PLzeňSký kraj

zdravotNický hoLdiNG PL. kraje
různé pozice
Skupina ZHPK šesti nemocnic Plz. kraje 
hledá všeobecné sestry na různá oddělení, po-
rodní asistentky, fyzioterapeutky a  to včetně 
absolventek. www.zdraveplzensko.cz/kariera

KALENDÁŘ AKCÍ – 
AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

Na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 
najdete jedinečný KALENDÁŘ AKCÍ, kde 
bude postupně narůstat přehled aktivit 

organizátorů odborných seminářů, konfe-
rencí, e-learningových a dalších aktivit, kde 

můžete získat nejen kredity, zkušenosti, 
poznatky, ale i nové zážitky. 

Jednoduché vyhledávání podle:
 Krajů 
  Cílové skupiny/kategorie: Lékaři, Nelékařské 

pozice, Manažerské pozice, Lékárna a Ostatní
 Termínu/data od-do

 Klíčového slova, např. název města

Bližší informace najdete 
v KALENDÁŘI AKCÍ  

na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

karLovarSký kraj
LéčebNé LázNě LázNě kyNžvart

Všeobecná sestra
Léčebné lázně Lázně Kynžvart přijmou 
všeobecnou zdravotní sestru. 
  Kvalifikační předpoklady: osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu, znalost práce na PC na 
uživatelské úrovni, znalost cizího jazyka 
výhodou, zdravotní způsobilost, bezúhon-
nost, souhlas k  využití osobních údajů 
v  souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů.
 Žádosti s doložením životopisu s pře-
hledem dosavadní odborné praxe, kopie 
dokladů o  vzdělání, osvědčení k  výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu, platný výpis z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců) zasílejte na adresu: Léčebné 
lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 
91 Lázně Kynžvart. 
 Bližší informace poskytne vrchní ses- 
tra pí. Eva Blažčíková, telef. č.: 354 672 128,  
e-mail: blazcikova@lazne-kynzvart.cz 
www.lazne.kynzvart.cz

vySočiNa
NemocNice havLíčkův brod, P.o.

raDiologickÝ asistent
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, 
p.o. přijme RADIOLOGICKÉ ASIS-
TENTY. 
 Bližší informace na: www.onhb.cz, od-
kaz „volná pracocní místa“.

oLomoucký kraj

royaL SPa, a. S.

Fyzioterapeut/ka
Do týmu našich lázeňských zařízení Mi-
ramare Luhačovice a  Termální Lázně 
Velké Losiny hledáme fyzioterapeuty. 
  Požadujeme: odpovídající vzdělání, 
spolehlivost, dobré komunikační schop-
nosti, chuť a zájem pracovat. 
 Nabízíme: stabilní zázemí české spo-
lečnosti, příspěvek na stravování, moti-
vující fin. ohodnocení, možnost seberea-
lizace a  odborného vzdělávání, příjemné 
pracovní prostředí. 
 Vaše CV s uvedením praxe zašlete na 
pers. odd. paní Křečkové na email 
hr@royalspa.cz.

zLíNSký kraj
LázNě Luhačovice, a.S.
Fyzioterapeuty
Lázně Luhačovice, a.s., člen největší lá-
zeňské skupiny Spa & Wellness Nature 
Resorts hledá do svého týmu FYZIOTE-
RAPEUTY.
 Požadujeme: VOŠ nebo VŠ v oboru fy-
zioterapie; profesionální přístup, komuni-
kativnost, korektní a  vstřícné vystupování; 
schopnost týmové spolupráce; znalost NJ, 
AJ nebo RJ vítána.
 Nabízíme: celoroční práci na plný úva-
zek v akreditovaném zdravotnickém zaříze-
ní; náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč 
pro uchazeče s praxí min. 1 rok; náborový 
příspěvek ve výši 5 000 Kč pro absolventy; 
pracovní doba 7,5 hod; 5 týdnů dovole-
né; možnost zaměstnaneckého ubytování; 
prohlubování kvalifikace (např. respirační 
fyzioterapie, funkční manuální medicína 
apod.); moderně vybavené pracoviště s vy-
užitím nejnovějších léčebně-rehabilitačních 
metod a přístupů; zaměstnanecké benefity 
(zaměstnanecké stravování, zvýhodněnou 
výměnnou rekreaci, příspěvek na penzijní 
připojištění apod.). 
 Nástup: červen.
 Strukturované životopisy přijímá a in-
formace poskytne personální manažerka 
Mgr. Vladimíra Juřeníková, 
tel.: 734 795 357, 
e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz, 
www.lazneluhacovice.cz
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■ Kontakt: Sekretariát personální 
náměstkyně, FN Motol, V  Úvalu 
84, 150 06 Praha 5; e-mail: 
danuse.chroustovska@fnmotol.cz; 
tel. 224 431 100, 1121.

ZDRAVOTNICKÁ  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  
HL. M. PRAHY
ZDRAVOTNICKÉ  
ZÁCHRANÁŘE
Pro další zvýšení kvality služeb 
poptává Zdravotnická záchranná 
služba hl. m.Prahy - Zdravotnické 
záchranáře. 
■ Požadujeme: VŠ/VŠ-BAK (příp. 
VOŠ) v oboru zdravotnický záchra-
nář, osvědčení k  výkonu zdravot-
nického povolání bez odborného 
dohledu v  oboru zdravotnický zá-
chranář, řidičské oprávnění sk. C1, 
praxi v  řízení motorových vozidel, 
znalost místopisu Prahy, spolehli-
vost, přesnost, pečlivost, komuni-
kační schopnosti, schopnost práce 
v týmu. Nástup dle dohody. 
■ Nabízíme: zajímavou a  nároč-
nou práci ve výjezdových skupi-
nách RZP – poskytování před-
nemocniční neodkladné péče, 
nepřetržitý provoz, možnost dal-
šího vzdělávání, platové zařazení 
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
dodatkovou dovolenou. 
■ Profesní životopisy zasílejte na 
e-mailovou adresu: 
marketa.ullmannova@zzshmp.cz 
■ Kontakt: tel. 222 070 371- 2.

STŘEDOČESKÝ
PRIVAMED  
HEALTHIA S. R. O.
PŘIJMEME
Společnost PRIVAMED Healthia 

s. r. o., hledá vhodné uchazeče na 
tyto pozice: 
* VŠEOBECNÁ SESTRA 
* ZDRAVOTNÍ LABORANT 
*  RADIOLOGICKÝ  

ASISTENT 
■ Požadujeme: odbornou a zdra-
votní způsobilost podle zákona 
č.96/2004 Sb.; osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu v  oboru a  spe-
cializovaná způsobilost předností; 
schopnost pracovat samostatně 
i  v  týmu; flexibilitu, vstřícné cho-
vání i  vystupování; spolehlivost, 
odpovědnost, trestní bezúhonnost.
■ Nabízíme: podporu profesního 
růstu; možnost ubytování v areálu 
nemocnice; příspěvek na stravo-
vání; platové podmínky – tarifní 
zařazení; příspěvek na penzijní 
a  životní pojištění; pracovní úva-
zek – jednosměnný i směnný pro-
voz (dle domluvy).
■ Pracoviště: Masarykova 
nemocnice Rakovník 
■ Své životopisy prosím zasílejte 
na e-mail: malikova@nemorako.cz 
■ V případě dotazů nás kontaktuj-
te na tel: 313 525 253 
–  Ing.,Bc. Lenka Malíková  

- hlavní sestra 313 525 296 
–  Helena Pangrácová - personální 

odd.

PARDUBICKÝ
PARDUBICKÁ KRAJSKÁ 
NEMOCNICE, A. S.
FYZIOTERAPEUTI
Přijmeme fyzioterapeuty pro Cen- 
trum rehabilitace VOŠ(VŠ) fyzio- 
terapeut, výhodou zaměření na 
sportovní medicínu, možnost zís-
kání náborového příspěvku! 

■ Více informací na 
http://www.nemocnice-pardubice.cz 
/stranka/pro-odborniky/zamestnani/
zdravotnicka-povolani/174/

LÉČEBNÁ REHABILITACE 
POLIČKA S. R. O.
REHABILITAČNÍ  
PRACOVNICE
Nabízím zaměstnání pro rehab. 
pracovnici v Poličce, bližší údaje na:  
http://www.rehabilitace-policka.cz/

ÚSTECKÝ
REHABILITACE PLUS S. R. O.
FYZIOTERAPEUT
Rehabilitace plus s. r. o. v  Žatci  
přijme fyzioterapeuta s  odbornou 
způsobilostí, nabízíme možnost 
pružné pracovní doby, výhodné 
mzdové podmínky.
■ Kontakt: 602 439 964 
nebo novak3033@email.cz

JIHOMORAVSKÝ
NEMOCNICE BLANSKO
HLEDÁME  
RADIOLOGICKÉHO 
FYZIKA
Nemocnice Blansko přijme radio-
logického fyzika pro pracoviště 
nukleární medicíny. Nástup možný 
i v částečném pracovním úvazku. 
■ Bližší informace u prim. 
MUDr. Dany Kolmačkové
■ Kontakt: 516 838 180, 
danakolmackova@nemobk.cz.

www.grada.cz
Knihy, které vám pomáhají!

Grada Publishing, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, e-mail: grada@grada.cz
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laboratoří zdravotní laborantku. 
Specializovaná způsobilost v  od-
bornosti klinická biochemie vítána. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail:
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ
ZDRAVOTNÍ  
LABORANTKA
ÚPMD přijme pro práci na oddě-
lení klinické hematologie Ústřed-
ních laboratoří zdravotní laborant-
ku se specializovanou způsobilostí 
klinická hematologie a  transfuzní 
služba. 
■ Nabízíme: práci v  příjemném 
prostředí a kolektivu; 5 týdnů do-
volené; zajímavé finanční ohodno-
cení; nástup možný ihned. 
■ Své nabídky s životopisem zasí- 
lejte na e-mail: 
personalni@upmd.eu, 
tel. kontakt: 296 511 240

FAKULTNÍ NEMOCNICE 
V MOTOLE
VŠEOBECNÉ SESTRY
Fakultní nemocnice v  Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 přijme 
všeobecné sestry. 
■ Nabízíme: ubytování pro mi-
mopražské; levné stravování v  zá-
vodní jídelně; možnost a podpora 
dalšího vzdělávání a  studia; dobré 
platové podmínky; další zaměstna-
necké benefity. 

KarlovarsKý KraJ
léčebNé láZNě láZNě KyNžvart
všeobecnÁ  
zdRavotní sestRa
Léčebné lázně Lázně Kynžvart při-
jmou všeobecnou zdravotní sestru.
  Požadujeme: osvědčení k vý-
konu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu; znalost práce 
na PC na uživatelské úrovni; zna-
lost cizího jazyka výhodou; zdra-
votní způsobilost; bezúhonnost; 
souhlas k využití osobních údajů 
v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů.
  Žádosti s doložením životopisu  
s přehledem dosavadní odborné pra-
xe, kopie dokladů o vzdělání, osvědče-
ní k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, platný výpis 
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
zasílejte na adresu: Léčebné lázně 
Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 
354 91 Lázně Kynžvart. 
 Bližší informace poskytne vrchní 
sestra pí. Eva Blažčíková, telef. č.: 
354 672 128, e-mail: 
blazcikova@lazne-kynzvart.cz, 
www.lazne.kynzvart.cz

liberecKý KraJ
NemocNice JabloNec Nad Nisou
zdRavotní laboRant
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
nabízí pracovní pozici ZDRAVOTNÍ 
LABORANT/KA na oddělení pato-
logie. 
  Požadavky: ukončené odborné vzdě- 
lání v oboru laborant, zájem o práci  
v oboru. 
 Nabízíme: možnost seberealizace 
ve stabilní a velmi prosperující orga-
nizaci, práci na akreditovaném praco-
višti I. typu a auditovaném na úroveň 
NASKL II. při ČLS JEP, spoluprá-
ci mladého a přátelského kolektivu; 
neformální prostředí, podmínky pro 
osobní a profesní rozvoj, významnou 
podporu dalšího specializovaného 
vzdělávání, zaměstnanecké benefity, 
nástup možný ihned. 

 Kontaktovat můžete přímo perso-
nální oddělení: Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p.o. - personální oddělení, 
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad 
Nisou nebo prostřednictvím e-mailu 
na adresu: pavel.kures@nemjbc.cz

JihomoravsKý KraJ
PsychiatricKá NemocNice brNo
PŘIjMeMe sanItÁŘe
Psychiatrická nemocnice Brno, Hús-
kova 2, 618 32 Brno přijme do pra-
covního poměru všeobecné sanitáře 
se sanitářským kurzem do směnného 
provozu. Práce je fyzicky náročná, 
vhodnější pro muže. 
 Informace: osobní oddělení, 
stehlikova@pnbrno.cz, 548 123 239.

ostatNí
 Praha

ÚPmd
vŘ – ústavní hygIenIk
 Požadujeme vzdělání VŠ lékař či 
magistr – odborný pracovník v ochra- 
ně a podpoře veřejného zdraví, praxe 
min. 5 let ve zdrav. zařízení.
 Nabízíme zázemí stabilní společ- 
nosti s tradicí, 5 týdnů dovolené, za-
městnanecké benefity, zajištění uby-
tování (pronájmu bytu) v Praze.
Nástup možný ihned. Prosíme o za-
slání cv s motivačními dopisy. 
 Kontakt: 296 511 240, 800, 
e-mail: personalni@upmd.eu.
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DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ 
NEMOCNICE 
PEDOPSYCHIATRIE 
DPN VELKÁ BÍTEŠ 
Hledáme lékaře/lékařku na 
lůžkové odd.
■ Úvazek 0,6-1. Rozsah 
úvazku dle domluvy, vstřícný 
a profesionální přístup, nad-
standardní finanční ohodno-
cení.
■ Kontakt: 
reditel@dpn-velkabites.cz 

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU  
J.A.REIMANA PREŠOV 
PRIJMEME LEKÁROV 
Fakultná nemocnica s poli-
klinikou J. A. Reimana Prešov 
prijme do pracovného po-
meru lekárov so špecializáciu 
v odbore vnútorné lekárstvo, 
kardiológia, angiológia, endo-

krinológia, pediatria, pedia- 
trická neurológia, pediatrická 
intenzívna medicína, detská 
psychiatria, rádiológia, gyne-
kológia a pôrodníctvo, orto-
pédia, oftalmológia, hemato-
lógia, maxilofaciálna chirurgia 
a neonatológia. 
■ Bližšie informácie budú 
poskytnuté na adrese 
ponuka.prace@fnsppresov.sk.

NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA PROSEK A.S. 
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S. , PRAHA 9 
PŘIJME VŠEOBECNOU 
SESTRU
Přijmeme do prac. poměru 
všeob. sestru do EEG labora-
toře - nutný spec. kurz a praxe. 
Samostatná práce s dospělý-
mi i dětmi, příjemné prac. pro-

středí vybavené moderním 
přístrojem. Úv. cca 0,65. 
■ Nástup 1.5.2020 
či dle dohody. 
■ Rozvržení prac. doby do-
hodou.
Sestru do ambulance UROLO-
GIE - upřednostňujeme praxi 
v chirurgickém oboru, zájem 
o asistenci u spec. endosko-
pických a miniinvazivních 
urolog. výkonů. úv. cca 0,4. 

Nástup IHNED či dle dohody.  
■ Nabízíme: Jednosměn-
ný provoz. MOŽNOST UBY-
TOVÁNÍ. Příjemný kolektiv. 
Benefitní program plný fi-
nančních příspěvků. 5. týd-
nů dov., 3 dny Sick days. 
■ V případě zájmu kontak-
tujte hlavní s. pí Mačákovou, 
tel. 604 217 304, 
266 010 179 (206), e-mail: 
macakova.m@poliklinikaprosek.cz.  

Představenstvo nemocnice Litoměřice, a.s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Požadované kvalifi kační předpoklady:
•     VŠ vzdělaní Mgr., Bc, VOŠZ, SZŠ + SS
•     způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
       dle zák. 96/ 2004 Sb., § 5
•     min. 10 let praxe
•     zkušenost s vedením lidí
•     znalost práce na PC a jazykové znalosti  výhodou
•     Specializovaná způsobilost „sestra pro perioperační péči“ 
         nebo „instrumentování na operačním sále“ podmínkou

Písemné přihlášky zasílejte nejpozději do 13. března 2020
na adresu: Nemocnice Litoměřice, a.s., sekretariát   
Představenstva společnosti , paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice. 
  
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, 
platný výpis z rejstříku trestů a strukturovaný životopis 
s uvedením dosavadní praxe, prohlášení na ochranu 
osobních údajů podle platných právních předpisů.

Vrchní sestra centrálních operačních sálů

Nemocnice Litoměřice a.s.,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. - NEMOCNICE 
DĚČÍN, O.Z. – ANESTEZIOLOGICKO- 
-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ V NOVÉM

Anesteziologicko-resusci-
tační oddělení v děčínské 
nemocnici Krajské zdravot-
ní představilo veřejnosti 
obor a prostory oddělení. 
Zaměstnanci Anesteziolo-
gicko-resuscitačního od-
dělení Krajské zdravotní, a. 
s. – Nemocnice Děčín, o. z., 
(ARO) uspořádali ve čtvrtek 
9. ledna 2020 Den otevře-
ných dveří. Celkem 138 ná-
vštěvníků akce si prohlédlo 
lůžkovou část oddělení, 

seznámilo se s používaný-
mi zdravotnickými přístro-
ji, prací anesteziologa na 
operačním sále a portfoli-
em produktů používaných 
k hojení ran.

Dále si poslechli a podívali 
na kardiopulmonální resus-
citaci, z toho 16 z nich si vy-
zkoušelo nepřímou srdeční 
masáž. Zájem byl i o činnosti 
v ambulanci bolesti... 

Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/anesteziologicko-resuscitacni-oddeleni-v-novem


ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ 
VŘ NA POZICI VRCHNÍ 
SESTRA 
Ústav pro péči o matku a dítě 
v Praze vypisuje VŘ na pozici 
vrchní sestra úseku neonato-
logie a pediatrie.  
■ Požadujeme vzdělání SŠ/ 
VŠ zdr. směru, praxe v oboru 
pediatrie, neonatologie nebo 
intenzivní péče min. 5 let, zku-
šenost s vedením lidí, spec. 
v oboru vítána, organizační 
schopnosti.  
■ Své životopisy s motivač-
ními dopisy můžete zasílat do 
20.3.2020 na adresu: 
personalni@upmd.eu, 
tel: 296 511 240. 
...............................
ÚSTAV PRO PÉČI  
O MATKU A DÍTĚ 
PŘIJME NELÉKAŘE 
VÍCE SPECIALIZACÍ  
NA VÍCE ODD. 
Ústav pro péči o matku 
a dítě v Praze přijme na úsek 
ošetřovatelské péče vše-
ob. a praktické sestry, por. 
asistentky, fyzioterapeuty, 
radiologické asistenty a sa-
nitářky na tato oddělení: 
■ Ranní provoz: gyn. a pre-
natální ambulance, operační 
sály, interní a diabet. ambu-
lance, odd. rehabilitace a ra-
diodiagnostiky
■ Nepřetržitý provoz: gyn. 
JIP, šestinedělí, pooperační 
odd.
■ Dvousměnný provoz: sa-
nitářky na gynpor. a neonato-
logické odd. 
■ Bližší informace tel.: 
296 511 800, e-mail: 
personalni@upmd.eu 
...............................
KOŽNÍ BŘEVNOV S.R. O 
ZDRAV. SESTRA 
Do kožní ambulance, hledá-
me sestru na 26 hod. týdně.
koznibrevnov@centrum.cz

ČESKÁ LABORATORNÍ 
S.R.O. 
HLEDÁME  
ZDRAVOTNÍ 
LABORANTY
Česká laboratorní s.r.o. hle-
dá zdravotní laboranty nebo 
laboratorní asistenty na od-
dělení biochemie, imunolo-
gie a mikrobiologie.  
Přijmeme na plný úvazek.  
■   Co vám můžeme na-
bídnout: Pohodový pra-
covní kolektiv; Multisport; 
Stravenky; 6 týdnů dovole-
né  
■ Máte o danou pozici 
zájem? Pište na 
klima@ceslab.cz, nebo 
volejte 778 428 633  

ČESKÁ LABORATORNÍ 
S.R.O. 
HLEDÁME ODBĚROVÉ 
SESTRY 
Česká laboratorní s.r.o. hle-

dá odběrové sestry na pra-

coviště Nemocnice sv. Alž-

běty, Na Slupi 448/6, 120 00, 

Praha 2. Přijmeme na plný 

úvazek.  

■ Co vám můžeme nabíd-

nout: Pohodový pracovní 

kolektiv; Multisport; Straven-

ky; 6 týdnů dovolené  

■ Máte o danou pozici 

zájem? Pište na: 

klima@ceslab.cz, nebo 

volejte 778 428 633  

ÚSTECKÝ KRAJ 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, 
A.S. - NEMOCNICE  
DĚČÍN, O.Z. 
PŘIJME DO  
PRACOVNÍHO POMĚRU 
VŠEOBECNÉ  
A PRAKTICKÉ SESTRY 

■ Požadujeme: vysokoškol-
ské/středoškolské vzdělání; 
odborná způsobilost k vý-
konu povolání všeobecné 
a praktické sestry; trestní bez-
úhonnost a zdravotní způso-
bilost; spolehlivost, flexibil-
nost; schopnost samostatné 
a týmové práce; znalost práce 
na PC (Word, Excel); ochota 
k dalšímu vzdělávání. 
■ Nabízíme: pracovní po-
měr s odpovídajícím finan- 
čním ohodnocením; možnost 
okamžitého nástupu; zázemí 
úspěšné a stabilní společ-
nosti; moderní a příjemné 
pracovní prostředí; možnost 
dalšího vzdělávání financo-
vaného zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního 
rozvoje; 5 týdnů dovolené; zá-
vodní stravování. 
■ Kontakt: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Nemocnice Děčín, o.z., 
U Nemocnice 1, 
405 99 Děčín II, 
Hlavní sestra - 
Mgr. Danuše Tomášková, 
tel.: 412 705 221, email: 
danuse.tomaskova@kzcr.eu 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

MDGK-PLUS SPOL. 
S R.O. 
HLEDÁ ZDRAVOTNÍHO 
LABORANTA/ 
LABORANTKU,  
ZDRAVOTNÍ  
SANITÁŘKU
Bioptická a cytologická 
laboratoř MDgK-plus 
(www.mdgk.cz), se sídlem 
v Brně Řečkovicích, hledá 
do hlavního pracovního 
poměru zdravotního labo-
ranta/laborantku.  Atestace 
v oboru vítána, ovšem není 
podmínkou.  
Současně hledáme na hlav-
ní pracovní poměr zdravot-
ní sanitářku. 
■ Nabízíme práci v mla-
dé a přátelském kolektivu,  
6 týdnů dovolené, straven-
ky, jednosměnný provoz, 
moderní pracoviště. 
■ V případě zájmu prosím 
posílejte životopisy na mail: 
romana.vymazalova@mdgk.cz

ZVZ – MISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ  
ROZJÍŽDÍ STIPENDIJNÍ PROGRAMY  
PRO STUDENTY ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

Zatraktivnit studium zdra-
votnických oborů mají 
studentům stipendijní 
programy v nemocnicích 
zřizovaných ministerstvem 
zdravotnictví. Reaguje tak 
na nedostatek především 
středního zdravotnického 
personálu v nemocnicích.

„Je pro nás prioritou zajistit 
ve zdravotnictví dostatek 
pracovníků. A studijní sti-
pendia jsou jednou z mno-
ha aktivních forem, které 
Ministerstvo zdravotnictví v 
tomto směru může podnik-
nout. Umožnili jsme...
Více informací naleznete ZDE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/ministerstvo-zdravotnictvi-rozjizdi-stipendijni-programy-pro-studenty-zdravotnickych-oboru

