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Jsme tu pro Vás již 10 let

ČERVEN 2022

MĚSTO KLECANY NABÍZÍ PRONÁJEM ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST.
NÁSTUP DOHODOU.
■ KONTAKT: muklecany@mu-klecany.cz, tel.: 230 234 306

Bílovecká nemocnice, a.s. hledá lékaře/lékařku interního oddělení a chirurgického oddělení.
■ Požadujeme: ukončené vysokoškolské vzdělání; lékař/ku (i absolvent) se zájmem 
o nemocniční medicínu;praxe v oboru vítána, není však podmínkou
■ Nabízíme: nadstandardní ohodnocení; možnost dalšího vzdělávání pod odborný vedením; úvazek 0,5 až 1,0 dle dohody; 
benefity společnosti (zajištění ubytování, příspěvek na PP, zvýhodněný mobilní tarif); podpora dalšího vzdělávání 
financovaného zaměstnavatelem
■ Bližší informace poskytne: MUDr. Tomáš Nykel – náměstek pro léčebnou péči LP, 608 877 402, tomas.nykel@nvb.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY ■  PRONÁJEM ORDINACE

BÍLOVECKÁ NEMOCNICE, A.S. ■  HLEDÁME LÉKAŘE/LÉKAŘKU NA INTERNÍ A CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

LÉKAŘI
PRAHA

KELTIA-MED S.R.O.
CHIRURG NA HPP/DPP
Přijmeme chirurga na Prahu 5. 
Plat dle vzdělání, nástup ihned. 
■ Kontakt: tel: 733 738 394
keltiamedadmin@centrum.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 specifikována. 
Jsme malé odd. rodinného typu. 
Rehabilitují zde pacienti převáž-
ně po operacích pohybového 
ústrojí-28 lůžek. Nástup ihned či 
dle dohody. Věk není rozhodují-
cí - můžete být jak na mateřské 
dov. či naopak v důchodu. 
■ Nabízíme: Možnost zajištění 
ubytování, přidělení služebního 
bytu. Podpora vzdělávání. 
■ Benefity-např.: Příspěvek 
na stravu, penzijní přip., kulturu,

3 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................................
FAKULTNÍ NEMOCNICE 
BULOVKA
HLEDÁME LÉKAŘE
■ Hledáme lékaře se základ-
ním kmenem nebo odbornou 
specializací, u atestovaných 
možnost vedoucí funkce, za-
pojení do ÚPS - dle kvalifikace 

na ambulantní či lůžkové části 
nebo JIP. Možnost zapojení do 
práce na odborných ambulan-
cích - diabetologie + endokri-
nologie, angiologie, kardio-
logie, gastroenterologie, pro 
zájemce o intenzivní medicínu 
možnost zapojení do práce na 
plně vybaveném JIP. Možnost 
dalšího vzdělávání - 3dny účast 
na odborných akcích, možnost 
odborného růstu. 
■ Nabízíme: 4 dny sick days;   
5 týdnů dovolené;  přátelský 
kolektiv; vysoce nadstandartní 
finanční ohodnocení
■ Kontakt: 
dagmar.vesela@bulovka.cz 

LERYMED spol. s r. o., nestátní zdravotnické zařízení v Praze – Libuš, založeno a fungující od roku 1992, 
hledá lékaře – pneumologa, na HPP i zkrácený úvazek, práce Po-Pá. 
■ Kontakt: Prim. MUDr. Viktor Kašák, kasak@lerymed.cz, tel: 244 403 286.

LERYMED SPOL. S R.O. ■  HLEDÁ LÉKAŘE PNEUMOLOGA

■ Nabízíme: výměnné rekreace v lázeňský  hotelech, služební byt a příspěvek na dopravu
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru, vítáme atestaci z interny, rehabilitace, ortopedie nebo neurologie
■ Bližší informace poskytne: Ing. Dortová, tel: 727 870 642 nebo email: hr@royalspa.cz 

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O. 
■  HLEDAJÍ LÉKAŘE / LÉKAŘKU – MZDA 80 000 KČ



STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
ODDĚLENÍ ARO
■ Nabízíme: moderní pra-
coviště a špičkové přístroje, 
podpora vzdělávání a rozvoje, 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
BEZ KVALIFIKAČNÍ DOHODY, 
výhodná mzda, volno po služ-
bách, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, penzijní připojištění, jazy-
ky, stravování, jesle a další be-
nefity. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPÁNKOVÉ  
LABORATOŘE
■ Podmínkou specializace 
ORL, pneumologie, kardiolo-
gie, neurologie, psychiatrie se 
zájem o spánkovou medicínu. 
Možno na zkrácený úvazek 
či DPČ. ■ Nabízíme rozvoj 
a vzdělání ve spánkové medicí-
ně, nadšený a přátelský kolektiv, 
v plánu výstavba a rozvoj mo-
derních prostor pro spánkovou 
laboratoř. 
■ Kontakt: vedoucí lékař 
spánkové laboratoře 
MUDr. Tereza Haasová, 
tereza.haasova@hospital-bn.cz,
317 756 263

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA 
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATEL-
SKÉ PÉČE, REHABILITACE. 
■ Nabízíme moderní pra-
coviště a špičkové přístroje, 
rodinnou atmosféru, podpo-
ru vzdělávání a rozvoje, NE-
POŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ 
DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ, výhodná mzda, 
volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, pen-
zijní připojištění, jazyky, stra-
vování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE,DĚT-
SKÁ NEUROLOGIE, DIABETOLO-
GIE. 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 ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RA-
DIOLOGIE, DĚTSKÉ ODDĚLE-
NÍ. Minimálně základní kmen 
podmínkou. Práce na DPČ. 
Nadstandardní finanční ohod-
nocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

PLZEŇSKÝ KRAJ

POLIKLINIKA BORY  
SPOL. S R.O.
HLEDÁME  
VŠEOBECNÉHO  
PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Poliklinika Bory spol. s.r.o. 
přijme všeobecného praktic-
kého lékaře pro dospělé na 
HPP na plný nebo částečný 
úvazek. 
■ Požadujeme: odbornou 
způsobilost, specializova-
ná způsobilost vítána (příp. 
ukončený kmen). 
Pracoviště má akreditaci 
v oboru všeobecné praktické 
lékařství a je součástí zdra-
votnického zařízení zajišťující 
komplexní péči.
■ Nabízíme příjemný pra-
covní kolektiv, stravenkový 
paušál, 25 dní dovolené, Uni-
šeky, příspěvek na ŽP. Mzda 
od: 50tis.
■ Nástup možný od: 
1. 6. 2022
■ Kontakt: 603 493 520, 
pavla.tolarova@poliklinikabory.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

MASARYKOVA  
NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD 
LABEM, O.Z.
PŘIJME 
LÉKAŘE NA 
GYNEKOLOGICKO- 
-PORODNICKOU 
KLINIKU
■ Nabízíme: nadstandardní 
platové podmínky; náboro-
vý příspěvek až 250 000 Kč; 
flexibilní úvazek (0,1 – 1,0); 
zázemí úspěšné a stabilní 
společnosti; podporu a pod-
mínky pro další vzdělávání 
financované zaměstnavate-
lem; podpora dalšího pro-
fesního rozvoje; řadu oborů 
s nejvyšším stupněm akredi-
tace a specializovaná centra; 
moderní a příjemné pracovní 
prostředí; dopomoc s bydle-
ním; zaměstnanecké benefity 
(příspěvek na penzijní při-
pojištění, nadstandartní po-
koje v případě hospitalizace,  
5 týdnů dovolené, příspěvek 
na dovolenou, závodní stra-
vování, slevy na služby či pro-
dukty u vybraných partnerů).
■ Kontakt:  
Krajská zdravotní, a.s. 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z.
MUDr. Marcel Vančo, 
Tel. 477 113 614, 
Email: marcel.vanco@kzcr.eu

 Náplň práce: řízení, zajištění 
chodu a rozvoj rehabilitačního 
oddělení, motivace týmu

 Požadujeme: vzdělání v oboru 
fyzioterapeut dle zákona 96/2004 Sb., 
praxi v oboru, zkušenost z řídící funkce 
je výhodou, zodpovědnost a bezúhonnost 

 Nabízíme: náborový příspěvek 80.000 Kč, 
motivující mzdové podmínky, 5 týdnů dovolené, 
zaměstnanecké benefity, příležitost pro další 
osobní vzdělávání a profesní růst hrazené 
zaměstnavatelem, možnost přidělení služebního 
bytu nebo příspěvek na dopravu

Přijmeme  
vedoucího oddělení
  rehabilitace pro dospělé
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NELÉKAŘI
PRAHA

POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S, PRAHA 9 PŘIJME 
FARMACEUTA
Přijmeme do prac. poměru 
FARMACEUTA do lékárny. Ná-
stup IHNED nebo dle dohody. 
Lze i kratší úvazek, minimálně 
však 0,75. Jedná se o zástup za 

mateřskou (rodičovskou) dovo-
lenou. 
■ Požadujeme: Vzdělání 
v oboru farmaceut-NUTNÉ, zá-
kon č. 95/2004 Sb. Praxe vítána, 
možno i absolvent.
■ Nabízíme: Výhodné mzdo-
vé podmínky. Prac. doba bez ví-
kendů. Podpora vzdělávání. Be-
nefity: např. příspěvek na stravu, 
kulturu, penzijní přip. Sick days. 
Benefitní karta na volnočasové 
aktivity. 5 týdnů dovolené. 
■ Kontakt: Mgr. Podlahová Z., 
ved. lékárny, tel. 266 010 419, 

V lázních MIRAMARE Luha-
čovice úspěšně testujeme 
ve spolupráci s Fakultou 
biomedicínského inženýr-
ství ČVUT novinku - speciál-
ní laser v léčbě postcovido-
vého syndromu.

Již od počátku února léčíme 
klienty s postcovidovým syn-
dromem speciálním vysoko-
výkonným laserem. Jenom 
během minulého týdne spe-
ciální laserovou terapii oza-

řování plic podstoupily téměř 
čtyři desítky klientů. Zazna-
menaly velice dobrou progre-
si a významné zlepšení stavu.

DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI
„Pilotní projekt, který realizu-
jeme ve spolupráci s fakultou 
biomedicínského inženýrství 
ČVUT, vypadá velmi nadějně. 
Zájem pacientů je obrovský, 
výsledky jsou velmi slibné,“ 
uvedl generální ředitel lázeň-
ské skupiny ROYAL SPA Mar-
tin Plachý.

„Velmi si vážíme spolupráce 
s Fakultou biomedicínského 
inženýrství ČVUT...

Více informací naleznete ZDE

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – 
SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O.
PŘEVRATNÁ NOVINKA V LÉČBĚ 
POSTCOVIDOVÉHO SYNDROMU

e-mail: 
podlahova.z@poliklinikaprosek.cz. 
V případě zájmu zašlete profes-
ní životopis................................
POLIKLINIKA  
PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9,  
PŘIJME  
LYMFOTERAPEUTA
Přijme do prac. poměru (event. 
na DPČ) LYMFOTERAPEUTA do 
odd. rehabilitace. 
■ Podmínka: vzdělání pří-
slušného směru dle zákona 
96/2004 Sb. - vhodné v obo-
ru: všeob. sestra, fyzioterapie 
- NUTNÝ KURZ LYMFATICKÝCH 
MASÁŽÍ PRO ZDRAVOTNICTVÍ. 
■ Nástup: IHNED či dle doho-
dy. Kratší úvazek. Prac. doba Po 
+ St, nejlépe 8,00–12,00 hod. 
Pracovní náplní nejsou lymfa-
tické masáže, ale obsluha pří-
strojové lymfodrenáže a raše-
liny. Nenáročná práce, vhodná 
i pro aktivní důchodce. Odpoví-
dající finanční ohodnocení. 
■ Benefity-např.: příspěvek 
na stravu, kulturu, očkování, 

penzijní přip. Benefitní karta na 
volnočasové aktivity. 5 týdnů 
dov. Podpora vzdělávání.  
■ Nabídky (profesní životo-
pis) zasílejte na e-mail: 
tumova.j@poliklinikaprosek.cz 
nebo na pers. odd.: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: PhDr. J. Tůmová, 
ved. fyzioterapeut
tel. 266 010 196.

PARDUBICKÝ KRAJ

RTG A SONOGRAFIE  
ŽAMBERK
PŘIJMEME  
RADIOLOGICKÉHO  
ASISTENTA/TKU
Přijmeme radiologického asis- 
tenta/tku na celý nebo čás-
tečný úvazek. Malé pracoviště, 
dobré ohodnocení, bez služeb. 
Dodatková dovolená, možnost 
bydlení v místě. Nástup dle do-
hody.
■ Kontakt: 
MUDr. Lenka Urbanová, 
564 01 Žamberk, 
e-mail: rtg@orlicko.cz, 
mobil: 731 418 771

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. přijmou zdravotnický personál 

Mezinárodní lázeňská společnost přijme 

VRCHNÍ / STANIČNÍ /  
VŠEOBECNÉ / PRAKTICKÉ SESTRY  

A FYZIOTERAPEUTY
Nabízíme: práci na plný (37,5 h/týdně) i částečný úvazek v inspirativním 
prostředí, ubytování pro zaměstnance, možnost dalšího vzdělávání v oboru  
a řadu dalších benefitů
Požadujeme: vzdělání v oboru, trestní bezúhonnost, příjemné vystupování, 
flexibilitu

Bližší informace: Mgr. Veronika Katinová, tel: 722 982 716 
email: vkatinova@cz.ensanahotels.com

Krajská zdravotní, a.s., se 
jako většina zdravotnic-
kých zařízení potýká s ne-
dostatkem kvalifikovaného 
zdravotnického personálu, 
a proto se snaží zatraktiv-
nit nabídku zaměstnání pro 
nové zdravotníky. Jedním  
z těchto motivačních kroků 
je pomoc novým uchazečům 
se zajištěním bydlení. 

To v současné době předsta-
vuje hlavně pro mladé absol-
venty značný problém, proto 
společnost dlouhodobě usi-
luje o to, aby nově příchozím 
zaměstnancům pomohla zajis-
tit vhodnou formu dočasného 
nebo trvalého bydlení. Dá se 
předpokládat, že každý nový 
uchazeč bude mít své kon-
krétní požadavky a představy 
ohledně svého budoucího by-
dlení, a proto pro ně Krajská 
zdravotní, a.s., připravila něko-
lik možných forem podpory...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE MOST – KRAJSKÁ 
ZDRAVOTNÍ NABÍZÍ PŘI HLEDÁNÍ 
NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ POMOC 
SE ZAJIŠTĚNÍM BYDLENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/prevratna-novinka-v-lecbe-postcovidoveho-syndromu
https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/krajska-zdravotni-nabizi-pri-hledani-novych-zamestnancu-pomoc-se-zajistenim-bydleni


HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ 
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE 
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE 

Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 

Zdarma si stáhněte aktuální 
měsíční přehled na Váš e-mail

Hledáte nové zaměstnání? 
Vybojujeme Vám  
ty nejlepší podmínky

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

LISTOPAD 2020

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

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

NEMOCNICE

KRNOVSKÁ

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

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

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

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

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA

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

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

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

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

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

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

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

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

OBCHODNÍ MANAŽER 
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

osobního a profesního rozvoje; 
Možnost účasti na vzdělávacích 
akcích, kurzech a seminářích; 
Osobní přístup, mezioborovou 
spolupráci, přátelský kolektiv; 
5 týdnů dovolené; Sick days; 
Benefity pro zaměstnance; 
Příspěvek na penzijní připo-
jištění; Kartu FokusPass; Sleva 
15% na nájemném v bytech fa 
Heimstaden; Možnost zajištění 
ubytování; Možnost využití MŠ 
s prodlouženou provozní do-
bou; Slevy na nákup v nemoc-
niční lékárně.
■ Nástup možný nejpozději 
01. 11. 2022
■ POŽADUJEME: Minimálně 
SŠ vzdělání v oboru všeobecná 
sestra v souladu se zákonem 
č. 96/2004 Sb. o nelékařských 
zdravotnických povoláních 
v platném znění; Specializace 
výhodou; Minimálně 10 let praxe 

v oboru všeobecná sestra/vše-
obecná sestra se specializací; 
Praxe ve vedení výhodou; Spo-
lehlivost, samostatnost, zod-
povědnost; Dobré organizační 
schopnosti; Týmovou spoluprá-
ci; Občanskou a morální bez-
úhonnost.
■ Žádosti spolu se stručným 
životopisem se zaměřením na 
dosavadní odbornou praxi a ko-
piemi dokladů o dosaženém 
vzdělání s označením VS chi-
rurgie a urologie zasílejte nebo 
osobně doručte do 15.06.2022 
na: Mgr. Emília Juříčková
Vedoucí oddělení lidských 
zdrojů
telefon: 558 415 091; 
e-mail: jurickova@nemfm.cz 
Nemocnice 
ve Frýdku-Místku, p. o.
El. Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA KONFERENCI    

v Kulturním centru SVOBODA, Cheb

www.dtocz.cz,  e-mail: e.gdulova@dtocz.cz, tel.: 595 620 145

DNE  na téma:22. ZÁŘÍ 2022

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

1. Dýchací problémy nejen ve stáří

 PEG - nebojme se ošetřování2.

Z nepohody do pohody aneb Jak žít v období kalamit3. 

Rádi bychom Vás infor-
movali o tom, že máte 
opět možnost hodnotit 
kvalitu českých nemocnic 
prostřednictvím speciál-
ního celostátního průzku-
mu Nemocnice ČR 2022. 
Pokud jste v roce 2022 
zaměstnancem některé 

z českých nemocnic, po-
mozte nám prosím tuto 
nemocnici ohodnotit vypl-
něním anonymního dotaz-
níku:

DOTAZNÍK PRO ZAMĚST-
NANCE NEMOCNIC 
NALEZNETE ZDE: 
http://www.hc-institute.org/
cz/dotazniky/zamestnanci-ne-
mocnic.html?_=6

Možnost hlasování je 
otevřena od 1.2.2022 do 
31.8.2022...

Více informací naleznete ZDE

HEALTHCARE INSTITUTE 
CZECH REPUBLIC O.P.S.
PRŮZKUM – NEMOCNICE ČR 2022

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NEMOCNICE VE  
FRÝDKU-MÍSTKU, P.O.
HLEDÁME VRCHNÍ  
SESTRU CHIRURGIE 
A UROLOGIE
Nemocnice ve Frýdku-Místku 

vypisuje výběrové řízení na po-
zici VRCHNÍ SESTRA CHIRURGIE 
A UROLOGIE
■ NABÍZÍME: Zázemí stabilní 
organizace; Dobrou firemní 
kulturu; Perspektivní a zajíma-
vou práci na moderně vyba-
veném pracovišti; Podpora 
specializačního vzdělávání, 

http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/zamestnanci-nemocnic.html?_=6
http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/zamestnanci-nemocnic.html?_=6
http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/zamestnanci-nemocnic.html?_=6
http://www.hc-institute.org/cz/

