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Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
primář / primářka na gynekologicko-porodnického oddělení
■ Požadujeme: VŠ vzdělání lékařského směru se specializovanou způsobilostí v oboru; splnění předpokladů dle zákona č.95/2004 Sb.; 
licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře; minimálně 10 let praxe v oboru; řídící a organizační schopnosti; komunikační 
schopnosti; nástup nejpozději 1. 11. 2022
■ Nabízíme: platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a zajímavé osobní ohodnocení; možnost náborového příspěvku; záze-
mí stabilního a perspektivního zaměstnavatele; možnost rozvoje a sebevzdělávání; zaměstnanecké benefity; pracovní poměr na dobu 
neurčitou; podporu a podmínky pro další vzdělávání financované zaměstnavatelem; podporu dalšího profesního rozvoje; příjemné 
pracovní prostředí; možnost ubytování
■ Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: stručný životopis s přehledem dosavadní praxe; ověřené kopie dokladů o dosa-
ženém vzdělání; vypracovanou koncepci rozvoje a řízení oddělení; výpis z rejstříku trestů (ne starším 90 dnů); podepsané prohlášení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
■ Písemné přihlášky zasílejte v obálce označené „VŘ GYN-POR CV“ na adresu:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, sekretariát, Strážovská 1247, 697 01 Kyjov do 31. 7. 2022
■ Další informace poskytne Mgr. Veronika Neničková, MBAce; e-mail: nenickova.veronika@nemkyj.cz

NEMOCNICE KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
■  HLEDÁME PRIMÁŘE/PRIMÁŘKU NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

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

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

Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, vyhlašuje výběrová řízení na pozice
primářů kardiologického oddělení, patologicko-anatomického oddělení, interního 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 – smluv-
ní mzdu; podporu odborného růstu; možnost příspěvku na bydlení; příspěvek na penzijní připojištění; firemní mateřskou školku a další 
benefity.
■ V případě zájmu zašlete do 15. 9. 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 
KARDIOLOGICKÉHO, PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO A INTERNÍHO ODDĚLENÍ



PRAHA

INSTITUT KLINICKÉ  
A EXPERIMENTÁLNÍ  
MEDICÍNY
SEKUNDÁRNÍ LÉKAŘ/ 
LÉKAŘKA
Klinika hepatogastroenterologie 
Transplantcentra IKEM přijme 
zaměstnance na pozici Sekun-
dárního lékaře/lékařky
■ Náplň práce: Přijďte rozšířit 
náš tým Centra vysoce speciali-
zované péče o vzácná onemoc-
nění jater. Součástí práce bude 

kompletní předatestační výcvik 
v gastroenterologii a hepatologii 
včetně problematiky transplan-
tace jater a intenzivní péče. Po-
zice je vhodná i pro absolventy, 
práci je možno spojit s postgra-
duálním studiem. Pracoviště je 
vybaveno nejmodernější přístro-
jovou technikou, systematicky 
sleduje soubory nemocných se 
zásadními oborovými diagnóza-
mi a na vysoké úrovni se podílí 
na preklinickém i klinickém vý-
zkumu.  Samozřejmostí je také 
intenzívní mezinárodní spolu-
práce včetně vysílání mladých 
lékařů na zahraniční pracoviště.
■ Požadavky: VŠ vzdělání lé-

kařského směru, atestace není 
podmínkou; Aktivní znalost an-
glického jazyka; Zájem o vědec-
kou práci
■ Nabízíme: Práci v superspe-
cializovaném zdravotnickém za-
řízení ČR vybaveném nejmoder-
nějšími technologiemi; Motivující 
a konkurence schopné platové 

ohodnocení včetně zvláštních 
příplatků; 5 týdnů dovolené 
+ 4 dny osobního volna navíc 
(při úvazku 1,0); Výraznou slevu 
v lékárně IKEM;  Multibenefitní  
systém v hodnotě 10 000 Kč/rok 
■ Kontakt: 
tel. +420 236 605 518 
Email: kariera@ikem.cz

Podrobné volné pracovní pozice a informace o našich 

atraktivních pracovních podmínkách naleznete na:

www.heiligenfeld.de/karriere

                  

    E-Mail: tanja.meier@heiligenfeld.de  

Telefon: 0049 9972 / 308-800 

Jsme hodnotově orientovaná a inovativní skupina klinik s centrálou v Bad 

Kissingen. Již více než 30 let se zaměřujeme na pacienty i zaměstnance          

v naší psychomatické klinice a budeme nyní za náš jedinečný terapeutický 

koncept odměněni rozšířením počtu lůžek. 

Díky rozšíření se těšíme na nové kolegyně a kolegy. Aktuálně hledáme ve 

Waldmünchenu – na plný nebo částečný úvazek (m/ž):

ROSTEME A HLEDÁME!

PRIMÁŘ/KA
pro psychomatickou medicínu a psychotherapii

LÉKAŘ/KA S ATESTACÍ
pro psychomatickou medicínu a psychoterapii

pro dětskou a dorostovou psychiatrii a psychoterapii

nebo dětskou a dorostovou medicínu

PSYCHOLOG

STANIČNÍ LÉKAŘ/KA
pro denní služby

LÉKAŘI

Obec Modletice nabízí k pronájmu v nově zrekonstruovaném a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro výkon soukromé 
praxe praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost. K pronájmu nabízíme 2 ordinace. Ke každé ordi-
naci patří čekárna, WC pro pacienty, WC pro personál, denní místnost pro personál a úklidová místnost. Parkování přímo u lékařského 
domu. Ordinace budou k dispozici od listopadu 2022.
■ Zájemci neváhejte nás kontaktovat na e-mail: obec@modletice.cz nebo na tel. čísle 725 021 855.

OBEC MODLETICE ■  PRONÁJEM LÉKAŘSKÝCH ORDINACÍ

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích hledá LÉKAŘE (i na část. úvazek), zdravotní sestru 
a pracovníka či pracovnici v sociální péči. 
■ Kontakt pro zaslání životopisu s. Konsoláta konsolata@domovrepy.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO ■  PŘIJME LÉKAŘE A NELÉKAŘE

Pro stávající i nově otevíraná dárcovská centra v městech: Praha, Kolín, Ml. Boleslav, Pelhřimov, Uherský Brod.
■ Nabízíme: různé úvazky, bonusy a odměny, stravenky, sick days, občerstvení a férové jednání.
■ Více info: Mgr. M.Hegerová, tel. 602 579 183, hr@caraplasma.cz

CARA PLASMA S.R.O. ■  PŘIJME LÉKAŘE, VRCHNÍ SESTRU A SESTRY

Artan Laska je od ledna 
2022 primářem na klinice 
Heiligenfeld ve Waldmün-
chenu. Vedení kliniky pře-
vzal od psycholožky Dr. 
Petry Kinsbury, která se 
na konci roku 2021 po více 
než 14 letech profesně pře-
orientovala. Pan Laska je 
specialista na psychiatrii 
a psychoterapii. Odborné 
vyšetření pro psychiatrii  

a psychoterapii absolvo-
val v roce 2021. Pracoval  
v okresní nemocnici Main-
kofen a na klinice v Land-
shutu.
 
„Spolupráce s Heiligenfeld Kli-
nik Waldmünchen existuje již 
několik let. Práce s rodiči a dět-
mi mě vždy fascinovala...

Více informací naleznete ZDE

ARTAN LASKA JE NOVÝM 
PRIMÁŘEM NA KLINICE 
HEILIGENFELD 
VE WALDMÜNCHENU

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/artan-laska-je-novym-primarem-na-klinice-heiligenfeld-ve-waldmunchenu


MONADA, SPOL. S R.O.
PŘIJMEME LÉKAŘE/
LÉKAŘKU RFM
Klinika komplexní rehabilitace 
Monada přijme na plný nebo 
částečný pracovní úvazek léka-
ře/ku.
■ Nabízíme: přátelské prostředí, 
pestrou pracovní náplň, blízkou 
mezioborovou spolupráci (neu-
rolog, ortoped, rehabilitační lékař, 
fyzioterapeut, psycholog). 
■ Kvalifikační předpoklady: 
specializovaná způsobilost 
v oboru RFM nebo v oboru orto-
pedie s oprávněním k výkonům 
myoskeletální medicíny, popř.

 lékaře/ku přihlášeného k atesta-
ci v oboru RFM. 
■ Bližší informace 
na tel. č. 736 750 911 
PaedDr. Kateřina Marková, 
■ Emailový kontakt 
pro zaslání životopisu je 
klinika@monada.cz...............................
PS OFFICE S.R.O.
PLICNÍ LÉKAŘ  
DO AMBULANCE
■ Mzda: 85 000 – 90 000 Kč/
měsíc, Pracoviště: Praha 8
■ Více na: 
cv@psprace.cz, 
720 166 480

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

Nabízíme:
•  při nástupu absolventovi náleží plat dle 11. platové 

třídy, tj. 38 980 Kč, po zařazení do oboru plat  
dle třídy 12, tj. 41 380 Kč

•  celý úvazek, po dohodě i částečný

•  možnost odborného růstu na akreditovaných 
pracovištích, absolvování atestačních stáží  
a atestace, nebudete vázáni stabilizační dohodou

•  náborový příspěvek až 300 000 Kč,  
po získání kmene další odměna

•  lékař není ve službě sám, vždy slouží  
i zkušenější kolega

•  možnost využití moderního komplementu –  
vybavené laboratoře, RDG pracoviště s magnetickou 
rezonancí, oddělení nukleární medicíny

•  ubytování v areálu, zaměstnanecké benefity 

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
přijme lékaře/lékařku na oddělení neurologie

Bližší informace poskytne náměstek LPP , MUDr. Josef Blažek, 
tel. 606 310 312,  e-mail: blazek.josef @nemkyj.cz

Požadujeme:
•  ukončené vysokoškolské 

vzdělání

Poskytujeme rehabilitační a ošetřovatelskou péči dětským i dospělým  
pacientům, s kapacitou 505 lůžek jsme jedním z největších rehabilitačních 
zařízení v ČR. Máme akreditaci I. typu v oboru RFM a certifikát kvality SAK.

Nabízíme:
•  plat až 75 000 Kč (absolvent 44 000 Kč), náborový příspěvek  

až 150 000 Kč
•  byt o rozloze 105 m2 po rekonstrukci, s vlastní zahradou 800 m2

•  8-mi hodinovou pracovní dobu, možnost zkráceného úvazku
•  vhodné i pro absolventy (neuzavíráme kvalifikační dohody)

Požadujeme: 
•  odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zákona č. 95/2004
•  vhodné pro lékaře s atestací v mnoha oborech (interna, neurologie, 

pediatrie, geriatrie apod.), vzdělání v oboru RFM umožníme

Více informací na www.hamzova-lecebna.cz/kariera, 
tel. 736 736 900 (náměstek ZP MUDr. Klapalová), 
734 750 540 (personální oddělení).

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé přijme

LÉKAŘE (i absolventy)
Moderní medicína se dnes 
již bez kvalitní zobrazovací 
techniky neobejde. Zobra-
zovací metody pomáhají 
lékařům z nemocnice i těm 
z odborných ambulancí  
s diagnostikou onemocnění 
a zhodnocením úrazů, kte-
ré je potřeba akutně oše- 
třit. Ve Svitavské nemocnici  
k tomu od jara slouží nové pří-
stroje za téměř 32,3 mil. Kč. 

Oddělení radiodiagnostiky 
Svitavské nemocnice obmě-
nilo od začátku roku 2021 
přístrojové vybavení, na které 
získala Nemocnice Pardubic-
kého kraje dotaci z Integrova-

ného regionálního operační-
ho programu EU. Pacientům 
i lékařům tak slouží dvě nové 
snímkovny skiagrafie (rent-
gen), nový přístroj CT neboli 
počítačová tomografie, který 
byl obměněn po třinácti le-
tech, dále nové ultrazvuky, 
mobilní popisovací stanice  
a denzitometrie, která zjišťuje 
hustotu kostní tkáně napří-
klad u pacientů s osteoporó-
zou. Kromě vyšší kvality po-
řizovaných snímků přinášejí 
nové přístroje také vyšší úro-
veň digitalizace...

Více informací naleznete ZDE

NÁSLEDKY ZRANĚNÍ I ONEMOCNĚNÍ 
ODHALÍ NOVÉ PŘÍSTROJE, KTERÉ 
ZÍSKALA SVITAVSKÁ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/nasledky-zraneni-i-onemocneni-odhali-nove-pristroje-ktere-ziskala-svitavska-nemocnice


POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S., PRAHA 9  
PŘIJME LÉKAŘE -  
DIABETOLOGA
Přijmeme do prac. poměru na 
kratší úv. lékaře se specializ. způ-
sob. v oboru: DIABETOLOGIE. 
Nástup ihned či dle dohody. 
Prac. doba pokud možno v Po 
a Út. Vhodné i pro důchodce 
(věk není rozhodující). 
■ Nabízíme: Přátelský kolek-
tiv. Podpora vzdělávání. Bene-
fity-např.: Příspěvek na stravu, 
penzijní přip., kulturu, 3 dny sick 
days, 5 týdnů dovolené. Benefit-
ní karta na volnočasové aktivity.
■ Nabídky (prof. životopis) 
zašlete na e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz. 
■ Kontakt: Prchalová O., 
personální odd., tel. 266 010 106. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ  
ÚSTAV SLAPY NAD  
VLTAVOU
PŘIJME LÉKAŘE
■ Požadujeme: specializo-
vanou způsobilost v oborech 
RFM nebo z klinického oboru 
např. neurologie, interny, tělo-
výchovného lékařství, chirurgie, 
ortopedie, všeobecného lékař-
ství - výhodou, včetně lékaře po 
absolvování základního kmene; 
zdravotní způsobilost; bez-
úhonnost; zájem o daný obor; 
schopnost týmové spolupráce.
■ Nabízíme: pracovní poměr 
s odpovídajícím finančním 
ohodnocením (blíže při poho-
voru); perspektivní a stabilní 
zaměstnání v resortu MO ČR; 
podporu dalšího vzdělávání, 
placené zaměstnavatelem (kur-
zy, sjezdy, apod.); závodní stra-
vování s příspěvkem na stravu; 
možnost výhodného ubytování 
pro zaměstnance; bezplatné 
využití sportovního areálu; mož-
nost podnikové rekreace a další 
zaměstnanecké benefity
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
■ Kontakt: VRÚ Slapy, 
Anna Matějčková – 

personalista, E-mail: 
anna.matejckova@vlrz.cz, 
Tel: 727 899 392...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE  
DO SPÁNKOVÉ  
LABORATOŘE
podmínkou specializace ORL, 
pneumologie, kardiologie, neu-
rologie, psychiatrie se zájem 
o spánkovou medicínu. Možno 
na zkrácený úvazek či DPČ. 
■ Nabízíme rozvoj a vzdělání 
ve spánkové medicíně, nadšený 
a přátelský kolektiv, v plánu vý-
stavba a rozvoj moderních pro-
stor 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 
ÚSTAVNÍ  
POHOTOVOSTNÍ  
SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RA-
DIOLOGIE, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. 
Minimálně základní kmen pod-
mínkou. Práce na DPČ. Nadstan-
dardní finanční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz................................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO  
SPECIALIZOVANÝCH  
AMBULANCÍ
PLICNÍ,OČNÍ, UROLOGIE, DĚT-
SKÁ NEUROLOGIE, DIABETO-
LOGIE. Možno i kratší úvazek či 
dohoda. Min. kmen podmínkou. 
Moderní a špičkově vybavené 
ambulance! 
■ Nabízíme nadstandardní 
mzdu a širokou škálu benefitů. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: tel.: 317 756 554
pam@hospital-bn.cz

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. 

23. 9. 2022 – Moderní přístupy k hojení ran
Místo konání: KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

25. 11. 2022 – Novinky v ošetřovatelství, Ambulantní péče, Hojení ran
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 - Motol 

Více informací na www.vzdelavani-in.cz.

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Pracujte v jedné z 10 nej-
větších nemocnic v České 
republice. V letošním roce 
slavíme 95. výročí založe-
ní. Zaměstnáváme na všech 
svých pracovištích více než 
2400 lidí, ročně hospita-
lizuje ke 40 tisícům paci-
entů, počet ambulantně 
ošetřených přesahuje 800 
tisíc, ročně se u nás naro-
dí více než 2 000 miminek.  
K dispozici máme téměř ti-

sícovku lůžek, z toho je 800 
pro akutní péči a 200 pro 
následnou péči.

Od ledna 2006 jsme akciovou 
společností s širokou škálou 
odborných pracovišť. Jedi-
ným akcionářem společnosti 
je Zlínský kraj. Naším hlavním 
cílem je...

Více informací naleznete ZDE

KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI, A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-16


NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE NA  
ODDĚLENÍ
NEUROLOGIE, ORL, REHABILITA-
CE, TRANSFUZNÍ A HEMATOLO-
GICKÉ, ARO, GYNEKOLOGICKO-
-PORODNICKÉ. 
■ Nabízíme moderní pracoviš-
tě a špičkové přístroje, rodinnou 
atmosféru, podporu vzdělávání 
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVA-
LIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIA-
LIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné 
mzda, volno po službách, 25 dní 
dovolené + 2 sick days, penzijní 
připojištění, jazyky, stravování, 
jesle a další benefity. 
■ Kontakt: tel. 317 756 554
pam@hospital-bn.cz...............................
EUROPE INSTITUTE OF 
TELEMEDICINE S.R.O.
POZICE PRAKTICKÝ  
LÉKAŘ DO ZAVEDENÉ 
ORDINACE
■ Místo: Masarykova 176/1, 
Lysá nad Labem
Do ordinace s dlouholetou tra-
dicí, hledáme praktického lékaře
■ Mzda – 80 000 – plný úvazek, 
nástup možný ihned, odměny, 
služební byt a další benefity. 
Možný i částečný úvazek, mini-
mum však 0,5. Kvalifikační doho-
du nedáváme
■ Ordinace praktického 
lékaře: otevřená od pondě-
lí do pátku během dne; mo-
derně vybavená a  v příje- 
mném prostředí; dobrá do-
stupnost autobusem, v přípa-
dě příjezdu autem – parkování 
v blízkosti ordinace; lékárna 
v bezprostřední blízkosti; kmen 
2000 pacientů; naše společnost 
vlastní několik ordinací v Praze 
a ve středních Čechách: Prak-
tický lékař, chirurgie, onkologie, 
stomatologie, kardiologie, dále 
provozujeme kliniku estetické 
medicíny a diagnostiky; součástí 
naší skupiny je i start-up v oblas-
ti telemedicíny;  tým zkušených 
lékařů s dalšími odbornostmi, 
zkušené sestry, marketingové 
oddělení, back office.
■ Kontaktní osoba: 
Martina Petrlíková, 
Tel.: 773 646 363
Email: 
martina.petrlikova@sky-limited.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

POLIKLINIKA  
BORY SPOL. S R.O.
HLEDÁME  
VŠEOBECNÉHO  
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
PRO DOSPĚLÉ
Poliklinika Bory spol. s.r.o. přij- 
me všeobecného praktického 
lékaře pro dospělé na HPP na 
plný nebo částečný úvazek. 
■ Požadujeme: odbornou 
způsobilost, specializovaná 
způsobilost vítána (příp. ukon-
čený kmen). Pracoviště má 
akreditaci v oboru všeobecné 
praktické lékařství a je součástí 
zdravotnického zařízení zajiš-
ťující 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

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE BŘECLAV, 
P.O.
VŘ - PRIMÁŘE/PRI-
MÁŘKY 
ANESTEZIOLOGICKO- 
-RESUSCITAČNÍHO 
ODD.
Ředitel Nemocnice Břeclav, p.o., 
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení funkce Primáře/primářky 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení.
■ Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání lékařského směru;  spe-
cializace v příslušném oboru po-
dle zákona č. 95/2004 Sb.; licence 
ČLK pro výkon funkce vedoucího 
lékaře a primáře nebo prokázání 
předpokladů pro její získání dle 
pravidel ČLK; minimálně 10 let 
praxe v oboru; organizační a řídící 
schopnosti; zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost. 
■ Součásti přihlášky: životo-

pis s přehledem odborné praxe; 
návrh koncepce provozu oddě-
lení ( v rozsahu max. 3 stran);  
ověřené doklady o dosaženém 
vzdělání; výpis z rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců; písemný sou-
hlas se zpracováním osobních 
údajů v rámci výběrového řízení.
■ Nástup 1.10.2022 nebo dle 

dohody
■ Písemné přihlášky 
k výběrovému řízení zasílejte 
do 6. září 2022 na adresu: 
Nemocnice Břeclav, příspěvková 
organizace, sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 3066/1, 
690 02 Břeclav. 

Budova patologicko-ana-
tomického oddělení Ne-
mocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a.s., nemocnice 
Středočeského kraje je po 
kompletní rekonstrukci.  
V pondělí 2. května 2022 se 
oddělení po obnově interi-

éru slavnostně otevřelo za 
účasti statutárního náměst-
ka hejtmanky pro oblast 
zdravotnictví Pavla Pavlíka.

Budova patologicko-anato-
mického oddělení se moder-
nizace dočkala zhruba po čty-
řiceti letech provozu. „Jsem 
velice rád, že se nám postup-
ně daří rekonstruovat prosto-
ry provozů benešovské ne-
mocnice. Byť se to na první...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE BENEŠOV
PATOLOGOVÉ PRACUJÍ 
V NOVÉM MODERNÍM PROSTŘEDÍ

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

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/patologove-pracuji-v-novem-modernim-prostredi


SLOVENSKO
AM1 S.R.O. ZABEHNUTÁ  
ENDORKINOLOGICKÁ  
AMBULANCIA
HLADÁME LEKÁRA  
ENDOKRINOLÓGA
AM1 s.r.o., príjme na HPP alebo 
na skrátený úväzok lekára, pra-
covná doba Po-Pia. 
■ Kontakt: 0903 807 606, 
ambulancia@am1.sk, 
mzda 2 606€+benefity.

NELÉKAŘI
PRAHA

NEMOCNICE MILOSRD-
NÝCH SESTER  
SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO  
V PRAZE
HLEDÁME  
VŠEOBECNOU SESTRU 
DO DOMÁCÍ PÉČE
Do našeho malého kolektivu 
hledáme milou kolegyni s pří-
jemným vystupováním, která 

bude spolu s námi dojíždět za 
pacienty do jejich domácího 
prostředí a poskytovat jim indi-
viduální péči dle lékaře. 
■ Čeká na Vás: přátelské pro-
středí menší nemocnice; mo-
tivující finanční ohodnocení; 
věrnostní odměny; podpora ve 
vzdělávání; příspěvek na stravo-
vání (stravenky); týden dovole-
né navíc + 3 sick days; možnost 
ubytování pro mimopražské; 
příspěvek na náklady MHD; slu-
žební telefon.
■ Požadujeme: odbornou způ-
sobilost k výkonu povolání všeo-
becné sestry; praxi na lůžkovém 
oddělení min. 2 roky; schopnost 
samostatného rozhodování 
a rychlého posouzení zdravotní-
ho stavu pacienta; profesionál-
ní vstřícný přístup k pacientům 
a vysokou míru empatie; trestní 
bezúhonnost
■ Termín nástupu: 
Ihned nebo po dohodě
■ Kontakt: Mgr. Aneta Polánská;  
personální oddělení, 731 695 323; 
email: kariera@nmskb.cz

POLIKLINIKA PROSEK A.S.
POLIKLINIKA PROSEK 
A.S. PŘIJME  
VŠEOBECNOU NEBO  
PRAKTICKOU SESTRU
Přijmeme do prac. poměru (pří-
padně na DPP či DPČ) všeobecnou 
nebo praktickou sestru (zdrav. as.) 
pro DOMÁCÍ PÉČI. Nástup IHNED 
nebo dle dohody. Úvazek doho-
dou. Návštěvy u pacientů v regio-
nu Prahy 9 a blízkého okolí. 
■ Podmínky: Odborná způsob. 
dle zák. 96/04 Sb. Řidičský průkaz 
sk. B-aktivní řidič. Možnost pou-
žívání vlastního auta. Praxe v do-
mácí péči výhodou. 
■ Nabízíme stabilní zaměstná-
ní, přátelský kolektiv. Benefity-
-např. příspěvek na stravu, penzij-
ní přip., kulturu, 3 dny Sick days, 
benefitní karta na volnočasové 
aktivity. Podpora vzdělávání. 
Možnost zajištění ubytování.
■ Kontakt: J. Francová, vrchní 
setra odd. domácí péče, tel. 266 
010 141, e-mail: 
francova.j@poliklinikaprosek.cz 

Domov se zvláštním reži-
mem Kazdův Dvůr poskytu-
je služby svým klientům již 
8 let. Jedná se o soukromé 
zařízení, které se nachází v 
malebném venkovském pro-
středí ve Vonšově, nedaleko 
Františkových lázní a je tak 
ideální volbou pro klienty, 
kteří preferují klid, poho-
du a život v přírodě (www.
kazduvdvur.cz/). 

Kazdův Dvůr rozšiřuje svůj 
profesionální tým. V tomto 
zařízení budete poskytovat 
péči zejména klientům se 
stařeckou demencí či Alzhei-
merovou chorobou.

Domov se zvláštním režimem 
Kazdův Dvůr poskytuje po-
bytovou sociální službu oso-
bám s chronickým duševním 
onemocněním, které vyžadu-

jí celodenní péči a podporu. 
,,Specializujeme se na dospělé 
osoby se stařeckou demen-
cí, Alzheimerovou chorobou  
a ostatními typy demencí, kte-
ré mají sníženou soběstačnost 
z důvodu těchto onemocnění, 
a to jak z České republiky, tak 
i z německy hovořících zemí 
EU“, říká Ing. Josef Kazda, ředi-
tel Kazdova Dvora.

DZR Kazdův dvůr je Minis-
terstvem práce a sociálních 
věcí registrovaným zařízením  
a musel tak projít všemi pře-
depsanými kontrolami a pro-
cedurami, které garantují, že 
disponuje veškerým vybave-
ním a kvalifikovaným perso-
nálem, nezbytnými pro řádné 
a komplexní poskytování na-
bízené sociální služby...

Více informací naleznete ZDE

DZR KAZDŮV DVŮR
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
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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 dle zák. 
96/04 Sb. - vhodné v oboru: vše-
ob. sestra, fyzioterapie - NUTNÝ 
KURZ LYMFATICKÝCH MASÁŽÍ 
PRO ZDRAVOTNICTVÍ. 
■ Nástup: 1.9.2022 či dle 
dohody. Kratší úvazek. Prac. 
doba dohodou Po - Pá do-
poledne. Prac. náplní nejsou 
lymfatické masáže, ale obslu-
ha přístrojové lymfodrenáže 
a rašeliny. Nenáročná práce, 
vhodná i pro aktivní důchod-
ce. Odpovídající finanční 
ohodnocení. 
■ Benefity-např.: příspěvek na 
stravu, kulturu, očkování, pen-
zijní přip. Benefitní karta na vol-
nočasové 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.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI 
PRAKTICKÉ SESTRY
CHIRURGIE, INTERNA, ODDĚLENÍ 
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATEL-
SKÉ PÉČE - VŠE NEPŘETRŽITÝ 
PROVOZ/TURNUSY. Moderní 
prostředí, rodinná atmosféra, 
elektronická dokumentace, vý-
hodná mzda + náborový pří-
spěvek, příspěvek na bydlení 
pro mimo-benešovské, zajištění 
ubytování, osobní rozvoj, stravo-
vání, jesle, penzijní připojištění,

25 dní dovolené + 2 sick days, 
zdarma očkování proti chřipce 
a další benefity. 
NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ 
DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na 
www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: 
pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

NEMOCNICE  
MĚŠICE – CIOP, Z. S.
VŠEOBECNÁ  
SESTRA
Přijme na lůžka následné, dlou-
hodobé a sociální péče všeo-
becné sestry.
■ 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; parko-
vání 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

PARDUBICKÝ KRAJ

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

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

Jsme jediná církevní ne-
mocnice s akutní péčí v 
ČR. Už téměř 170 let jsme 
pevnou součástí pražské-
ho zdravotnictví. Najdete 
nás na krásném místě Malé 
Strany, v zeleni mezi Petří-
nem a Pražským hradem. 

Poskytujeme komplexní a vzá- 
jemně provázanou péči akutní, 
následnou a paliativní. Neod-
dělitelnou součástí naší na-
bídky je i domácí péče, kterou 
poskytujeme přímo v sociálním 
prostředí pacientů, dále roz-
vinutá služba nemocničních 

kaplanů či různé podpůrné 
programy, například dotyková 
hipoterapie.

Jsme moderně vybavená ne-
mocnice poskytující vysoce 
kvalitní léčbu – nedávno jsme 
úspěšně obhájili akreditační 
certifikát SAK. Zároveň kla-
deme důraz na individuální 
přístup k pacientům opřený  
o hodnoty našeho zřizovatele, 
kongregace sester boromejek.

Nabízíme práci v kolegiálním 
prostředí, široké možnosti ...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER 
SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-17

