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Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravidelná výběrová řízení na pozice primářů oddělení anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny, Centra klinické gerontologie, dětského a kožního oddělení.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe 
v oboru; licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; 
nástup dohodou.
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní mzdu; podporu 
odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity.
■ V případě zájmu zašlete do 15. 12. 2022: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení.
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz; Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení; Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■ HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODDĚLENÍ ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE
A INTENZIVNÍ MEDICÍNY, CENTRA KLINICKÉ GERONTOLOGIE, NA DĚTSKÉ A KOŽNÍ ODDĚLENÍ

■ Výkon práce: pobočka VoZP Hradec Králové
■ Náplň práce: Kontrolování využívání a poskytování potřebné zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě, 
dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců. 
■ Více podrobností na https://www.vozp.cz/pracovni-prilezitosti .
■ NABÍZÍME: stabilní práci (žádné noční směny a přesčasy), flexibilní úvazky (možnost i dohody), 6 týdnů dovolené, podpora vzdělávání. 
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC, řidičské oprávnění skup. B. ■ Kontakt: pvalentova@vozp.cz, tel. 495 000 803.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR ■  PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE

Psychiatrická léčebna Šternberk přijme lékaře psychiatra, internistu i lékaře absolventa se zájmem o psychiatrii.
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, náborový příspěvek, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí stabilního 
a perspektivního zaměstnavatele, podporu profesního růstu a rozvoje, příjemné pracovní prostředí, ubytování v areálu
■ Kontakt: Bc. Eva Buchtová, vedoucí PaM, tel: 725 704 285, email:buchtova@plstbk.cz, www.plstbk.cz 

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK ■  HLEDÁ LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Přijme na lůžka následné, dlouhodobé a sociální péče všeobecné sestry (na HPP s úvazkem 0,5-1,00 vhodné i pro důchodkyně).
■ Požadujeme: samostatný výkon práce bez odborného dohledu a bez indikace.
■ Nabízíme: příspěvek na podporu zaměstnanosti 100 000,- Kč; dobré platové podmínky; zaměstnanecké výhody; 
stabilní zázemí; parkování v areálu zdarma; výborná dostupnost regionální MHD (351, 656, 657).
■ Kontakt: vrchní sestra J. Součková tel.: 317 799 034, mob.: 606 126 009, e:mail: jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

NEMOCNICE MĚŠICE – CIOP, Z. S. ■  VŠEOBECNÁ SESTRA

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje pravidelná výběrová řízení na pozice primářů oddělení 
ORL, chirurgie hlavy a krku, na neurologické oddělení a na novorozenecké oddělení.
■ Požadujeme: specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění; nejméně 10 let praxe 
v oboru; licence ČLK na výkon vedoucí funkce; výborné komunikační a organizační schopnosti; orientace v ekonomice zdravotnictví; nástup dohodou.
■ Nabízíme: zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a špičkovým vybavením; motivační ohodnocení – smluvní mzdu; podporu 
odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další benefity
■ V případě zájmu zašlete do 15. 1. 2023: přihlášku k výběrovému řízení společně se strukturovaným životopisem; kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání; stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení
■ Kontakt: personalni@bnzlin.cz; Krajská nemocnice T. Bati, a. s., personální oddělení; Hana Polášková, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
■ Více informací: www.kntb.cz

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S. ■ HLEDÁME PRIMÁŘE NA ODDĚLENÍ ORL, CHIRURGIE HLAVY A KRKU,
NEUROLOGICKÉ A NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ



PRAHA

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VŘ – PRIMÁŘ/KA ODD. 
ZOBRAZOVACÍCH METOD
Ředitel Revmatologického ústavu, 
Praha 2, Na Slupi 4 vyhlašuje přijí-
mací řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa: Primář/ka oddě-
lení  zobrazovacích metod. Jedná 
se o vedoucí funkci, přímo řízenou 
vedoucím klinického oddělení
■ Předpoklady: VŠ vzdělání lékař-
ského směru; Nástavbová specializa-
ce radiologie a zobrazovací metody 
(resp. před složením).
■ Další požadavky: 5 let praxe 
v oboru; Organizační, komunikační 
a manažerské schopnosti; Osobnost-
ní a profesionální předpoklady pro 
řízení pracovního týmu; Uživatelská 
znalost PC; Morální, občanská bez-
úhonnost a zdravotní způsobilost.

■ Nabízíme: Práci v moderním 
zdravotnickém ústavu s celorepu- 
blikovou působností; Plnou realiza-
ci v oboru; Nadstandardní platové 
ohodnocení; Možnost odborného 
rozvoje; Závodní stravování a další 
zaměstnanecké benefity (příspěvek 
na penzijní připojištění a rekreace, 
zdarma kurzy angl. jazyka apod.). 
■ Požadované doklady: Nabídky 
se strukturovaným profesním živo-
topisem a  s uvedením praxe; Ko-
pie dokladů o dosaženém vzdělání;  
Aktuální výpis z rejstříku trestů; Čest-
né prohlášení, že proti uchazeči není 
vedeno trestní řízení; Souhlas s pou-
žitím osobních údajů pro účely přijí-
macího řízení dle zákona č.110/2019 
Sb. o GDPR.
■ Termín podání nabídek: Nabíd-
ky a požadované doklady doložte 
k osobnímu jednání.
■ Další případné informace 
poskytne sekretariát ředitele, 
tel. 234 075 244, 
resp. PaM 224 912 934.

LÉKAŘI

ONK, a.s., Nemocnice Kutná Hora přijme: - lékaře / lékařku chirurga a lékaře / lékařku 
se specializací radiodiagnostika
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské 
nemocnice akreditované SAK, podporu profesního růst a rozvoje, příjemné pracovní prostředí
■ Požadujeme: odbornou způsobilost, specializovaná způsobilost vítána (příp. ukončený kmen)
■ Kontakt: Bc. Jitka Novotná, tel. 327 503 497, 724 175 878, email: jitka.novotna@nemkh.cz www.nemkh.cz

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

Nemocnice Pardubické kraje přijme posilu na pozici:

LÉKAŘ/KA INTERNÍHO ODDĚLENÍ 
(PŘIJMEME ABSOLVENTY)

Do našich nemocnic 
(Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Svitavy a Ústí nad Orlicí) 

přijmeme lékaře/lékařky na interní oddělní.

v Orlickoústecké nemocnici jsme otevřeli nový  pavilon
urgentního příjmu?
naše interní ambulance stále rozšiřují spektrum
vyšetřovacích metod díky nové přístrojové technice?

práci v akreditovaných nemocnicích,
moderní pracoviště,
přívětivé školitele nejen pro absolventy.

Víte, že:

 
Nabízíme:

Více na www.nempk.cz/kariera

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlí-
ně je jedinou krajskou a také nej-
větší nemocnicí Zlínského kraje, 
která zajišťuje lékařskou péči  
v nejdůležitějších medicínských 
oborech. Jejím zřizovatelem je 
Zlínský kraj.

Zlínská krajská nemocnice má té-
měř 2.500 zaměstnanců, je dyna-
mickou a rozvíjející se společnosti 

s kvalitním personálem a zázemím. 
Ročně hospitalizuje přes 45 tisíc 
pacientů, k dispozici má téměř ti-
sícovku lůžek, z toho je téměř 800 
pro akutní péči a 200 pro následnou 
péči. 
Je také významným krajským odbor-
ným pracovištěm s osmi centry vyso-
ce specializované péče...

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ
MODERNÍ NEMOCNICE S TÉMĚŘ 
STOLETOU TRADICÍ

Organizace HealthCare Institute 
o.p.s. si Vám dovoluje předložit 
výsledky 17. ročníku celostátního 
projektu „Nemocnice ČR 2022“, 
který byl realizován v období od 
1. února do 31. srpna a bylo do něj 
osloveno 148 nemocnic s akutní-
mi lůžky z celé České republiky.

Cílem je sestavit žebříček nemoc-
nic dle jejich finanční kondice, míry 

bezpečnosti a také spokojenosti 
ambulantních, hospitalizovaných 
pacientů a zaměstnanců nemoc-
nic. Vyhodnocení projektu pro-
bíhá za pomoci strukturovaných 
postupů vycházejících z metodiky 
strategického nástroje pro měření 
výkonnosti organizací – Balanced 
Scorecard...

Více informací naleznete ZDE

VÝSLEDKY 17. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍHO 
HODNOTÍCÍHO PROJEKTU „NEMOCNICE ČR 2022“

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-nemocnice-t-bati-ve-zline-moderni-nemocnice-s-temer-stoletou-tradici
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/vysledky-17-rocniku-celostatniho-hodnoticiho-projektu-nemocnice-cr-2022


Pro státní nemocnici LKH Villach provozující společností KABEG nabízíme následující pozici:

Lékařský/-a specialista/-tka pro interní lékařství 
s odborností intervenční kardiologie
Více informací o výběrových řízeních naleznete na naší burze práce na internetu na adrese  
www.kabeg.at.

DPS „ONDŘEJOV“ S. R. O.
PŘIJME KLINICKÉHO  
PSYCHOLOGA
Denní psychoterapeutické sanato-
rium „Ondřejov“ s.r.o., které je od 
poloviny roku 2022 součástí zdra-
votnického holdingu AKESO, přijme 
klinického psychologa do Centra pro 
komplexní léčbu psychóz. Spolupra-
covat budete se špičkami ve svých 
oborech – psychiatrem a sexuolo-
gem MUDr. Martinem Hollým, MBA 
a prof. MUDr. Jánem Praškem Pavlo-
vem CSc., předním českým psychia- 
trem a psychoterapeutem.
■ Nabízíme: nadstandardní pla-
tové ohodnocení; podporu dalšího 
vzdělávání; 6 týdnů dovolené + stu-
dijní volno až 10 dnů; stravenkový 
paušál; Multisport kartu; práci v pří-
jemném pracovním prostředí zná-
mého zdravotnického zařízení.
■ Požadujeme: 3 roky v předates-
tační přípravě; schopnost vedení 
týmu; výhodou je zkušenost s cílo-
vou skupinou našich pacientů.
■ Ozvěte se nám email 
dps@ondrejov.cz

DPS „ONDŘEJOV“ S. R. O.
PŘIJME PSYCHIATRA
Denní psychoterapeutické sanatori-
um „Ondřejov“ s.r.o. přijme psychiatra 
■ Nabízíme: práci v příjemném pra-
covním prostředí známého zdravot-
nického zařízení; pestrou pracovní ná-
plň zahrnující spolupráci v týmu; mzda 
dle kvalifikace 50-80 000 Kč; možnost 
zkráceného úvazku; podporu dalšího 
vzdělávání na akreditovaném pra-
covišti v oboru psychiatrie; 6 týdnů 
dovolené + studijní volno až 10 dnů; 
stravenkový paušál; Multisportkartu. 
■ Požadujeme: alespoň základní 
kmen v oboru psychiatrie; zkušenost 
a pozitivní vztah k práci s pacienty 
s psychotickými poruchami; atesta-
ce výhodou. 
■ Ozvěte se nám email 
dps@ondrejov.cz

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., 
PRAHA 9 PŘIJME LÉKAŘE 
NA LŮŽKOVÉ ODD.  
NÁSLEDNÉ PÉČE
Přijmeme do prac. poměru na kratší úv. 
lékaře na lůžkové odd. následné péče 
(event. na DPP, DPČ). Specializovaná 
způsob. - odbornost není specifiková-
na. Jsme malé odd. rodinného typu. 
Rehabilitují zde pacienti převážně po 
operacích pohybového ústrojí-28 lů-
žek. Nástup ihned či dle dohody. Věk 
není rozhodující - můžete být jak na 
rodičovské dov. či naopak v důchodu. 
■ Nabízíme: Možnost zajištění uby-
tování, přidělení služebního bytu. Pod-
pora vzdělávání. 
■ Benefity-např.: Příspěvek na stravu, 
penzijní přip., kulturu, 4 dny sick days. 
Benefitní karta na volnočasové aktivity.
■ Nabídky (prof. životopis) 
zašlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. 
...............................
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK A.S., 
PRAHA 9 PŘIJME LÉKAŘE – 
ENDOKRINOLOGA,  
INTERNISTU
Přijmeme do prac. poměru lékaře do 
ambulance se specializ. způsob. v obo-
ru: ENDOKRINOLOGIE, INTERNY. Ná-
stup ihned či dle dohody. Kratší úvazek 
- do 0,6. Rozvrh prac. doby dohodou. 
Vhodné i pro důchodce, případně ženy 
na rodičovské dov. (věk není rozhodu-
jící). 
■ Nabízíme: Možnost ubytování. 
Přátelský kolektiv. Podpora vzdělávání. 
Odpovídající ohodnocení. Benefity-
-např.: Příspěvek na stravu, penzijní 
přip., kulturu, 4 dny sick days, 5 týdnů 
dovolené. Benefitní karta na volnoča-
sové aktivity.
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106, 
e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 

Nemocnice Hořovice přijme LÉKAŘE (m/ž)
absolventa / s kmenem / s atestací v oboru CHIRURGIE

komplexní postgraduální vzdělávání
nové a plně vybavené zaměstnanecké byty prémiové kvality
nejkvalitnější zdravotní péči pro vás i vaše nejbližší
fi remní svozovou dopravu k cestování do zaměstnání
mateřskou školku v areálu nemocnice a mnoho dalšího

Nabízíme:

+420 720 072 960        personalni@akesoholding.cz         nemocnice-horovice.cz

Nemocnice Hořovice je více než 
běžnou nemocnicí regionálního 
typu. Nabízí špičková lůžková 
pracoviště a širokou škálu nava-
zujících ambulancí a poraden.

Specializované zdravotní služby jsou 
poskytovány nad rámec základních 
medicínských oborů, a to prostřed-
nictvím oddělení ortopedie, neuro-
logie, pediatrie, chirurgie, urologie, 
gynekologie a porodnice, neonatolo-
gie, anesteziologickoresuscitačního 
oddělení a interny.
Spokojenosti a zdraví pacientů 
slouží i vlastní nemocniční lékárna, 
kavárna a parkoviště pro pacienty  
i návštěvníky nemocnice.

Zajímavosti o Nemocnici Hořovice:
- Ročně je na ortopedickém oddě-
lení v oblasti endoprotetiky prová-
děno více než 1 000 totálních endo-
protéz a a přes 50 revizních operací.

- Naše Porodnice U Sluneční brá-
ny ročně přivede na svět bezmála  
1 800 miminek a je tak největší po-
rodnicí ve Středočeském kraji

- Neonatologické oddělení získalo  
v roce 2014 statut perinatologické-
ho centra intermediární péče a po-
skytuje tak péči novorozencům již 
od 30. týdne těhotenství...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE HOŘOVICE
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-18


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

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

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

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

DIOME, S.R.O.

ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA 
INZERTNÍ PORADCE 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPÁNKOVÉ  
LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace ORL, 
pneumologie, kardiologie, neurologie, 
psychiatrie se zájmem o spánkovou 
medicínu. Možno na zkrácený úvazek 
či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání ve 
spánkové medicíně, nadšený a přátel-
ský kolektiv, v plánu výstavba a rozvoj 
moderních prostor pro spánkovou la-
boratoř. 
■ Kontakt: 
vedoucí lékař spánkové laboratoře 
MUDr. Tereza Haasová, 
tereza.haasova@hospital-bn.cz, 
317 756 263
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE 
DO SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE, DĚTSKÁ NEU-
ROLOGIE. Možno i kratší úvazek či do-
hoda. Min. kmen podmínkou. Moderní 
a špičkově vybavené ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní mzdu 
a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, REHABILITACE, TRANS- 
FUZNÍ A HEMATOLOGICKÉ, ARO, CHI-
RURGIE, PATOLOGIE. 
■ Nabízíme moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, rodinnou atmo-
sféru, podporu vzdělávání a rozvoje, 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DO-
HODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁ-
NÍ, výhodná mzda, volno po službách, 
25 dní dovolené + 2 sick days, penzijní 
připojištění, jazyky, stravování, očková-
ní proti chřipce, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV  
PŘIJME LÉKAŘE NA  
ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RADIOLOGIE, 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Minimálně základ-
ní kmen podmínkou. Práce na DPČ. 
Nadstandardní finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

PLDD HOSTIVICE
HLEDÁM ZÁSTUP  
DO ORDINACE PLDD
V Hostivici u Prahy na 1-2 dny v týd-
nu. Specializace v oboru vítána. 
■ Kontakt: 604 527 572

Získáte ideální
pracovní prostředí
amnoho výhod.

Zvažte to!

HLEDÁME
ZDRAVOTNÍ SESTRY

LÉKAŘE
adalší zdravotnické profese

Jáchymov je město na úpatí 
Krušných hor, které díky svému 
geologicky bohatému podloží 
dosáhlo světového významu. Ve 
středověku se zde těžilo kvalit-
ní stříbro, které se používalo k 
ražbě tolarů a o několik století 
později se zdejší horníci zača-
li zajímat i o zdejší vodu. Když 
byly v roce 1906 vědecky potvr-
zeny léčivé účinky podzemních 
pramenů, začala se psát nová 
historie města. Zprvu se voda 
ke koupelím nosila ve vědrech  
a kádích, později byla vystavěna 

první lázeňská budova, následo-
val velký hotel světové úrovně  
a další lázeňské provozy.

A proč to všechno? 
Jedinečná radonová voda účinně 
pomáhá léčit nemoci pohybového 
ústrojí. Žádné z evropských lázní 
nemají tak vysokou koncentraci 
radonu v přírodní minerální vodě 
jako v Jáchymově. Léčba pomáhá 
při onemocnění kloubů, periferního 
nervového systému a páteře... 

Více informací naleznete ZDE

LÁZNĚ JÁCHYMOV – 
KRUŠNOHORSKÝ POKLAD

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/lazne-jachymov-krusnohorsky-poklad


OBLASTNÍ NEMOCNICE  
KOLÍN, A.S.
HLEDÁME LÉKAŘE NA  
NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Nabízíme zaměstnání na špičkovém, 
moderním pracovišti neurologie se 
statutem Centra vysoce specializo-
vané péče o pacienty s iktem. 
Vítáme letošní absolventy LF!
Praxe, kmen či specializace v oboru 
výhodou (nabízíme i funkční místa).
■ Nabízíme: nadstandardní mzdové 
ohodnocení! Kariérní postup; ubyto-
vání; práci na plný úvazek; zázemí per-
spektivní krajské plně akreditované 
nemocnice; moderní prostředí pra-
coviště s iktovým centrem; možnost 
získání specializace v oboru; zaměst-
nanecké benefity formou cafeterie; 
podporu vzdělávání a seberealizace; 
seriózní jednání; příjemný vstřícný ko-
lektiv; nástup možný ihned.
■ Bližší informace včetně mzdo-
vého ohodnocení při osobním po-
hovoru.
■ Kontakt: Mgr. Daniel Veselý
oddělení lidských zdrojů
Tel.: 321 756 616, E-mail: 
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ

PREDIKO, S.R.O.
HLEDÁ LÉKAŘE GENETIKA
Genetické centrum Prediko s.r.o. ve 
Zlíně (www.prediko.cz) hledá do 
svého týmu lékaře genetika.
■ Naše požadavky: atestace z lékař-
ské genetiky (odb. 208) nebo alespoň 
absolvovaný kmen, výrazný zájem 
o obor; úvazek 0,2-1,0; zodpovědnost, 
schopnost samostatné práce.
■ Nabízíme: výhodné platové

podmínky; možnost home office; 
časová flexibilita; nadstandardní pra-
covní prostředí; pravidelná školení, 
účast na konferencích.
■ Kontakt: Eva Loucká, tel.: 
606 700 436, loucka@prediko.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ

LÁZNĚ SLATINICE A.S.
VEDOUCÍ LÉKAŘ/KA LÁZNÍ
■ Co bude Vaším úkolem: Péče o lá-
zeňské pacienty a samoplátce; Příjem 
a propouštění pacientů, pravidelné 
kontroly; Řešení mimořádných situací 
na zdravotním úseku; Zodpovědnost 
za chod lázeňské péče–KLP, PLP, léčeb-
né pobyty; Spolupráce s dalšími úseky 
a ostatním zdravotnickým personálem; 
Přímé řízení podřízených lékařů; Práce 
na ranní směny Po–Pá. 
■ Co u nás získáte: služební au-
tomobil a mobilní telefon i  k sou-
kromým účelům; možnost další-
ho odborného vzdělávání; práci 
v příjemném lázeňském prostředí 
na moderně zařízeném pracovišti; 
nástupní mzda dle kvalifikace a pra-
xe; Sick Days; příspěvek na penzijní 
připojištění; zaměstnanecká strava 
v prostorách lázní; výhodné mobil-
ní tarify; výměnné pobyty v lázních 
v ČR; možnost bezúročné půjčky, 
odměny při životních jubileích.
■ Co od Vás očekáváme: dokonče-
né VŠ vzdělání + specializovaná způ-
sobilost RFM; licence pro výkon fun- 
kce vedoucího lékaře a primáře; trest-
ní bezúhonnost; schopnost práce 
s PC; samostatnost, spolehlivost,ko-
munikační a organizační schopnosti.
■ V případě zájmu zašlete svůj ži-
votopis na email 
kucerova@lazneslatinice.cz
nebo volejte na 734 572 021.

PŘIJMEME REHABILITAČNÍHO 
LÉKAŘE S ATESTACÍ (m/ž)

Nadstandardní ohodnocení
Nové byty pro zaměstnance
Náborový příspěvek

personalni@akesoholding.cz

727 947 891  •  720 072 960 Naše benefity

Nemocnice Kutná Hora se 
nachází v okrajové části his-
torického města Kutná Hora  
a nabízí tak krátkou dojezdovou 
vzdálenost z Prahy a okolí. Pro-
voz akutního lůžkového inter-
ního oddělení a chirurgického 
oddělení je podpořen nezbyt-
ným komplementem (aneste-
ziologicko-resuscitační odděle-
ní, oddělení radiodiagnostiky, 
oddělení klinické biochemie  
a hematologie, rehabilitační 
oddělení). Součástí nemocni-
ce je oddělení LDN a paliativní 
péče. 1. 11. 2019 bylo otevřeno 
pětilůžkové pracoviště lůžek 
Následné intenzivní péče, které 
vzniklo transformací části lůžek 
multioborové JIP. 

Nemocnice disponuje třemi vy-
soce vybavenými operačními sály 
a centrální sterilizací, urgentním 
příjmem, CT, ultrazvukovou vyšet-
řovnou a vlastní lékárnou.
Přímo v areálu nemocnice se na-
chází záchranná a pohotovostní 
služba, heliport a řada specializo-
vaných ambulancí jak nemocnič-
ní, tak privátní sféry. Pro pacient-
ky hospitalizované v nemocnici je 
v areálu ambulance pro gynekolo-
gická konsilia.

V kutnohorské nemocnici byla 
začátkem tohoto roku dokončena 
rekonstrukce vnitřních prostorů 
hlavního pavilonu. Oddělení...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE KUTNÁ HORA
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

Rehabilitační nemocnice Be-
roun patří k nejlépe vybaveným  
a nejkomfortnějším pracovištím 
svého typu nejen v Česku, ale  
i v Evropě.

Naše nemocnice je součástí hol-
dingu AKESO, předního posky-
tovatele zdravotní péče v Česku. 
AKESO provozuje kromě Rehabili-
tační nemocnice Beroun i Nemoc-
nici Hořovice, Diagnostické cen- 

trum Nemocnice Hořovice v Praze  
a Onkologické centrum Multiscan.

Vedle těchto zařízení patří do skupi-
ny i další ambulance, lékárny, distri-
butoři léčiv a stavební divize.

Naše motto „Zdraví člověka. Lid-
skost. Vstřícnost.“ sdružuje... 

Více informací naleznete ZDE

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-3
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-10


HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

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

LISTOPAD 2020

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

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

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

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

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

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

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

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

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

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

Krásné Vánocea šťastný nový rok

                     přeje

NELÉKAŘI
STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ  
ČI PRAKTICKÉ SESTRY
CHIRURGIE, INTERNA, INTERNÍ MOJIP. 
VŠE NEPŘETRŽITÝ PROVOZ/TURNUSY. 
Moderní prostředí, rodinná atmosféra, 
elektronická dokumentace, výhodná 
mzda, náborový příspěvek, příspěvek 
na bydlení pro mimo-benešovské, za-
jištění ubytování, osobní rozvoj, stravo-
vání, jesle, penzijní připojištění, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, očkování proti 
chřipce a další benefity. NEPOŽADUJE-

Naše stále rozvíjející se ryze česká laboratoř s 30-ti letou  
existencí přijme do svého týmu dva nové kolegy/kolegyně  
na pracoviště Nový Bor a Ústí nad Labem.

Co nabízíme:
❍ práci v klinické laboratoři se specializací na imunochemii
❍ možnost dalšího vzdělávání
❍ pracovní doba po-pá (bez víkendů)
❍ zajímavé mzdové ohodnocení + měsíční odměny
❍ pracovní poměr na dobu neurčitou

Co požadujeme: ukončené vyšší odborné vzdělávání se specializací 
zdravotní laborant (DiS), schopnost práce v týmu

Nástup možný ihned.

Pro bližší informace kontaktujte vedoucí laborantku: 
❍ v Ústí n.L. p. Zdenu Hourovou na mail: diag.hourova@icloud.com
❍ v Novém Boru p. Petru Brožovou na mail: petra-broz@seznam.cz

Nebo se můžete obrátit přímo na prokuristu společnosti: 
h.hantychova@vitalohw.cz

ME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECI-
ALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

PARDUBICKÝ KRAJ
RTG A SONOGRAFIE ŽAMBERK
PŘIJMEME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA/TKU
Přijmeme radiologického asistenta/tku 
na celý nebo částečný úvazek. Malé 
pracoviště, dobré ohodnocení, bez 
služeb. Dodatková dovolená, možnost 
bydlení v místě. Nástup dle dohody.
■ Kontakt: MUDr. Lenka Urbanová, 
564 01 Žamberk, e-mail: 
rtg@orlicko.cz, mobil: 731418771

Diagnostika s.r.o. je česká špič-
ková laboratoř s profesionál-
ním personálem a 30ti letou 
historií. Provádíme moderní la-
boratorní diagnostiku v oblas-
tech humánního lékařství, mo-
lekulárněbiologických analýz, 
speciálních analýz, veterinární-
ho lékařství a mikrobiologie.

Úzce spolupracujeme s klíčovými 
dodavateli laboratorních systémů  
a máme smluvně zajištěnou veške-
rou jejich podporu.

Při vyhodnocování výsledků exter-
ních kontrol kvality( SEKK,SZÚ,UK NE-
QAS,SKML) pravidelně obsazujeme 
přední pozice.

V poslední době rozšiřujeme své od-
běrové ambulance, kterých máme 
prozatím dvanáct, tak,abychom byli 
našim klientům co nejblíže.

Pro naše spolupracující lékaře zajišťu-
jeme kompletní zdravotnický servis...

Více informací naleznete ZDE

DIAGNOSTIKA - KLINICKÁ LABORATOŘ
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-9

