KVĚTEN 2022

Jsme tu pro Vás již 10 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR ■ PŘIJME REVIZNÍ LÉKAŘE
■ Výkon práce: pobočka VoZP České Budějovice nebo Plzeň
■ 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), podporu vzdělávání,
propracovaný systém benefitů.
■ POŽADUJEME: znalost práce na PC, řidičské oprávnění skup. B.
■ Kontakt: vprazmova@vozp.cz, tel. 387 783 143.

LÉKAŘI
PRAHA

KELTIA-MED S.R.O.

CHIRURG
NA HPP/DPP

Přijmeme chirurga do ordinace
na Praze 5. Plat dle vzdělání,nástup ihned.
■ Kontakt: tel: 733 738 39
keltiamedadmin@centrum.cz

...............................
FAKULTNÍ NEMOCNICE
BULOVKA

HLEDÁME LÉKAŘE

■ Hledáme lékaře se základním
kmenem nebo odbornou specializací, u atestovaných možnost
vedoucí funkce, zapojení do ÚPS
- dle kvalifikace na ambulantní či
lůžkové části nebo JIP.
Možnost zapojení do práce na
odborných ambulancích - diabetologie + endokrinologie,
angiologie, kardiologie, 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

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME LÉKAŘE
DO SPÁNKOVÉ
LABORATOŘE

■ Podmínkou
specializace
ORL, pneumologie, kardiologie,
neurologie, 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 výstavba a rozvoj moderních prostor pro spánkovou laboratoř.
■ Kontakt: vedoucí lékař
spánkové laboratoře
MUDr. Tereza Haasová,
tereza.haasova@hospital-bn.cz,
317 756 263

■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel. 317 756 554

...............................
NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME LÉKAŘE DO
SPECIALIZOVANÝCH
AMBULANCÍ

PLICNÍ, OČNÍ, UROLOGIE,DĚTSKÁ
NEUROLOGIE, DIABETOLOGIE.
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: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554

...............................
NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
LÉKAŘE
............................... PŘIJME
NA ÚSTAVNÍ
NEMOCNICE BENEŠOV
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
ODDĚLENÍ NEUROLOGIE, RANEMOCNICE BENEŠOV
DIOLOGIE, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ.
PŘIJME LÉKAŘE NA
Minimálně základní kmen podLŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
mínkou. Práce na DPČ. NadstanNEUROLOGIE, ORL, ODDĚLENÍ
DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE, REHABILITACE.
■ Nabízíme moderní pracoviště a špičkové přístroje, rodinnou
atmosféru, podporu vzdělávání
a rozvoje, NEPOŽADUJEME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, výhodné mzda, volno po službách,
25 dní dovolené + 2 sick days,
penzijní připojištění, jazyky, stravování, jesle a další benefity.

dardní finanční ohodnocení.
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: 317 756 554,
pam@hospital-bn.cz.

ZLÍNSKÝ KRAJ

KRAJSKÁ NEMOCNICE
T. BATI, A. S.

VŘ – PRIMÁŘ
ODD. ZOBRAZOVACÍCH
METOD

Krajská nemocnice T. Bati,
a. s., Zlín, vyhlašuje výběrové
řízení na pozici primáře oddělení zobrazovacích metod.
■ 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:
přihlášku k výběrovému řízení
společně se strukturovaným
životopisem, kopie dokladů
o dosaženém vzdělání, stručnou koncepci rozvoje a řízení
oddělení zašlete do 31. 5. 2022.
■ Kontakt:
personalni@bnzlin.cz; nebo
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.

VŘ – PRIMÁŘ
UROLOGICKÉ ODD.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
Zlín, vyhlašuje výběrové řízení
na pozici primáře urologického
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:
přihlášku k výběrovému řízení
společně se strukturovaným
životopisem, kopie dokladů
o dosaženém vzdělání, stručnou koncepci rozvoje a řízení
oddělení zašlete do 31. 5. 2022.
■ Kontakt:
personalni@bnzlin.cz; nebo
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.

VŘ – PRIMÁŘ
GYNEK.-POROD. ODD.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
Zlín, vyhlašuje výběrové řízení
na pozici primáře gynekologicko-porodnického 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:
přihlášku k výběrovému řízení
společně se strukturovaným
životopisem, kopie dokladů
o dosaženém vzdělání, stručnou koncepci rozvoje a řízení
oddělení zašlete do 31. 5. 2022.
■ Kontakt:
personalni@bnzlin.cz; nebo
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,
personální oddělení,
Hana Polášková,
Havlíčkovo nábřeží 600,
762 75 Zlín
■ Více informací:
www.kntb.cz

NELÉKAŘI
PRAHA

NEMOCNICE MĚŠICE –
CIOP, Z. S.

VŠEOBECNÁ SESTRA

Přijme na lůžka následné, dlouhodobé a sociální péče všeobecné 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; 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.

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK

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

Pracujte v jedné z 10 největších nemocnic v České
republice. V letošním roce
slavíme 95. výročí založení. Zaměstnáváme na všech
svých pracovištích více než
2400 lidí, ročně hospitalizuje
ke 40 tisícům pacientů, počet ambulantně ošetřených
přesahuje 800 tisíc, ročně se
u nás narodí více než 2 000
miminek. K dispozici máme
téměř tisícovku lůžek, z toho
je 800 pro akutní péči a 200
pro následnou péči.
Od ledna 2006 jsme akciovou
společností s širokou škálou
odborných pracovišť. Jediným
Přijme na lůžka následné,
dlouhodobé a sociální péče
zdravotně-sociální pracovnici.
■ Požadujeme: samostatný
výkon práce bez odborného
dohledu a bez indikace.
■ Nabízíme: stabilní zázemí;
dobré platové podmínky; zaměstnanecké výhody; parkování

akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Naším hlavním cílem
je poskytování kvalitní péče
pacientům ve všech specializovaných odděleních. Jsme významným krajským pracovištěm s osmi centry vysoce specializované péče.
Nejbližší budoucnost nemocnice vidíme v jejím dalším rozvoji
a modernizaci s cílem zlepšit
služby a prostředí pro pacienty
i zaměstnance, zajistit vysokou
kvalitu specializované...
Více informací naleznete na:
www.zamestnanivezdravotnictvi.cz
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

27. 5. 2022 – Inkontinence, Dekubity, Novinky v očkování
Místo konání: Hotel GOLF, Plzeňská 103, Praha 5 - Motol
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.

ÚSTAV PRO PÉČI
O MATKU A DÍTĚ

VŘ – STANIČNÍ
SESTRA ODD. GYNJIP

Ústav pro péči o matku a dítě
v Praze vypisuje výběrové řízení
na staniční sestru odd. GYNJIP.
■ Náborový příspěvek
60 000 Kč, nabízíme nadstandardní plat.
■ Požadujeme spec. ARIP či
intenz. péče, praxe ve zdrav.
min. 5 let. manažerské a komunikační dovednosti, organizační schopnosti, zkušenost
s vedením lidí vítána, pozitivní
přístup.
■ Své životopisy
a motivační dopisy posílejte
do 16.5.2022 na e-mail.:
personalni@upmd.eu.
■ Více informací na tel:
296 511 800/240.

ÚSTAV PRO PÉČI
O MATKU A DÍTĚ

PŘIJME NELÉKAŘE
VÍCE SPECIALIZACÍ

Ústav pro péči o matku a dítě
v Praze přijme sestřičky, por.
asistentky či zdr. záchranáře na
odd. GYNJIP.
■ Náborový příspěvek
60 000 Kč, nadstandardní plat, se
spec. ARIP či intenz. péče 12. plat.
třída zajímavé benefity, nástup
dohodou. Nováčky zaučíme.
■ Kontakt:
personalni@upmd.eu,
tel: 296 511 800/240.

NEMOCNICE
MILOSRDNÝCH
SESTER SV. KARLA
BOROMEJSKÉHO V PRAZE

Můžete u nás pracovat na plný
i částečný úvazek (ranní i směnný provoz). Čeká Vás přátelské
prostředí menší nemocnice,
motivující finanční ohodnocení,
věrnostní odměny, podpora ve
vzdělávání, příspěvek na stravování, týden dovolené navíc +
3 sick days, možnost ubytování
pro mimopražské.
Vhodné i pro absolventy.
■ Těším se na setkání s Vámi
Mgr. Aneta Polánská;
+420 731 695 323; email:
aneta.polanska@nmskb.cz

...............................

POLIKLINIKA PROSEK A.S.

POLIKLINIKA PROSEK
A.S. PŘIJME
RADIOLOGICKÉHO
ASISTENTA

Přijmeme do prac. poměru nebo
na DPČ RADIOLOGICKÉHO AS.
Nástup ihned či dle dohody. Hledáme kolegy či kolegyně, které
baví základní a speciální projekce
a dává přednost menšímu kolektivu. Provádíme skiagrafická
vyšetření na přístrojích s přímou
digitalizací. JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ-35 HOD. TÝDNĚ PŘI PLNÉM
ÚVAZKU. Možnost kratšího úv.-min. však 0,5.
■ Podmínky: Odborná způsob.
dle zák. 96/04 Sb.
■ Nabízíme:
Benefity-např.:
příspěvek na stravu, penzijní
přip., kulturu, Sick days. Karta na
volnočasové aktivity. Podpora
vzdělávání. Možnost zajištění
ubytování.
■ Nabídky zasílejte na e-mail:
macakova.m@poliklinikaprosek.cz.
■ Kontakt: pí Mačáková,
vedoucí rtg as., tel. 604 217 304,
266 010 179 (206).

...............................
PŘIJMEME SESTRY,
ZÁCHRANÁŘE, RAD.
POLIKLINIKA PROSEK A.S.
ASISTENTY A SANITÁŘE POLIKLINIKA
NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESPROSEK A.S. PŘIJME
TER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
VŠEOBECNOU NEBO
V PRAZE přijme:
- Všeobecnou/Praktickou sestru PRAKTICKOU SESTRU

– Interní oddělení a Lůžka následné péče
- Všeobecnou sestru/Zdravotnického záchranáře – ARO-CHIP,
Interní příjmová ambulance
- Radiologického asistenta
- Sanitáře / Ošetřovatele – Interní
a Chirurgické oddělení

Přijmeme do prac. poměru
(případně na DPP či DPČ) všeobecnou nebo praktickou sestru (zdrav. as.) pro DOMÁCÍ PÉČI.
Nástup IHNED nebo dle dohody.
Nejlépe plný úvazek.
■ Prac. doba: Pondělí-pátek.
Návštěvy u pacientů v regionu

Prahy 9 a blízkého okolí.
■ Podmínky: Odborná způsob.
dle zák. 96/2004 Sb. Řidičský průkaz sk. B-aktivní řidič. Možnost
používání vlastního auta. Praxe
v domácí péči výhodou.
■ Nabízíme stabilní zaměstnání, přátelský kolektiv. Benefity-např. příspěvek na stravu,
penzijní 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

STŘEDOČESKÝ KRAJ

NEMOCNICE BENEŠOV

NEMOCNICE BENEŠOV
PŘIJME VŠEOBECNÉ ČI
PRAKTICKÉ SESTRY

CHIRURGIE, INTERNA, ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE- VŠE NEPŘETRŽITÝ
PROVOZ/TURNUSY.
Moderní
prostředí, rodinná atmosféra,
elektronická dokumentace, výhodná mzda + náborový příspěvek, příspěvek na bydlení pro
mimo-benešovské,zajištění ubytování, osobní rozvoj, stravování,
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.

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.
- NEMOCNICE MOST

PŘIJME VŠEOBECNÉ
A DĚTSKÉ SESTRY

Přijme Všeobecné (ARIP) a dětské sestry / bratry na JIPové stanice – pediatrický JIRP a neonatologický JIRP.
■ Nabízíme:
zvýhodněné
mzdové podmínky; náborový
příspěvek až 200 000 Kč; flexibilní úvazek (0,1 – 1,0); možnost
okamžitého nástupu; zázemí
úspěšné a stabilní společnosti;
podporu a podmínky pro další
vzdělávání financované zaměstnavatelem; podpora dalšího
profesního rozvoje; řadu oborů
s nejvyšším stupněm akreditace
a specializovaná centra; moderní
a příjemné pracovní prostředí;
dopomoc s bydlením.
■ Zaměstnanecké
benefity
(příspěvek na penzijní připojištění,
nadstandartní pokoje v případě
hospitalizace, 5 týdnů dovolené,
příspěvek na dovolenou, závodní
stravování, slevy na služby či produkty u vybraných partnerů).
■ Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Most, o.z.,
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
MUDr. Marie Váchová,
Tel.: 476 173 486, Email:
marie.vachova@kzcr.eu

KNI
HY

10 %

NEJEN odborné ➜

ZvZ

➜ bestsellery ➜ e-knihy

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

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

SLEVA

s kódem:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S.
– NEMOCNICE
CHOMUTOV, O.Z.

všeobecné sestry; trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost;
spolehlivost, flexibilnost; schopnost samostatné a týmové práce;
PŘIJME VŠEOBECNÉ
znalost práce na PC (Word, Excel);
SESTRY NA INTERNÍ ODD. ochota k dalšímu vzdělávání.
■ Požadujeme: vysokoškolské/ ■ Nabízíme:
zvýhodněné
středoškolské vzdělání; odborná mzdové podmínky; náborový
způsobilost k výkonu povolání příspěvek až 100 000 Kč; flexi-

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

bilní úvazek (0,1 – 1,0); možnost
okamžitého nástupu; zázemí
úspěšné a stabilní společnosti;
podporu a podmínky pro další
vzdělávání financované zaměstnavatelem; podpora dalšího
profesního rozvoje; řadu oborů
s nejvyšším stupněm akreditace
a specializovaná centra; moderní
a příjemné pracovní prostředí;
dopomoc s bydlením
■ Zaměstnanecké benefity
(příspěvek na penzijní připo-

jištění, nadstandartní pokoje
v případě hospitalizace, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stravování, slevy na
služby či produkty u vybraných
partnerů).
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Chomutov, o.z.,
Kochova 1185,
430 12 Chomutov
Mgr. Jana Rejhonová,
Tel. 474 447 461, Email:
jana.rejhonova@kzcr.eu

DIOME, S.R.O.

ZAJÍMAVÁ PRÁCE Z DOMOVA
OBCHODNÍ MANAŽER
ZAMĚSTNÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
Projekt ZAMĚSTNÁNÍ ve ZDRAVOTNICTVÍ přijme do svého týmu
kolegy, kteří budou telefonicky a e-mailem komunikovat s klienty
ohledně uveřejnění jejich inzerátů a článků.

Rádi bychom Vás informovali o tom, že máte opět
možnost hodnotit kvalitu
českých nemocnic prostřednictvím speciálního
celostátního
průzkumu
Nemocnice ČR 2022. Pokud
jste v roce 2022 zaměstnancem některé z českých
nemocnic, pomozte nám
prosím tuto nemocnici
ohodnotit vyplněním anonymního dotazníku:
DOTAZNÍK PRO
ZAMĚSTNANCE NEMOCNIC
NALEZNETE ZDE:
http://www.hc-institute.
org/cz/dotazniky/zamestnanci-nemocnic.html?_=6
Možnost hlasování je otevřena od 1.2.2022 do 31.8.2022.
Cílem tohoto průzkumu je
sestavit žebříček nemocnic
dle míry bezpečnosti a také

spokojenosti zaměstnanců
a pacientů.
Výsledky 17. ročníku celostátního průzkumu Nemocnice ČR 2022 budou představeny na konci listopadu
v rámci odborné konference
Efektivní nemocnice 2022,
kterou realizuje nezisková
organizace HealthCare Institute o.p.s. zabývající se zvyšováním kvality a efektivity
péče v nemocnicích.
Žebříčky českých nemocnic
a zdravotních pojišťoven pro
rok 2022 naleznete také na konci listopadu v celostátních médiích a na webových stránkách
www.nejlepsi-nemocnice.cz.
Předem děkujeme za Váš čas
i ochotu podílet se na zvyšování kvality poskytované
zdravotní péče v českých nemocnicích.

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 .

HLEDÁTE NEJEN AKTUÁLNÍ
PRACOVNÍ NABÍDKY, ALE
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z OBORU ZDRAVOTNICTVÍ?
Staňte se našimi fanoušky 
LISTOPAD 2020

Jsme tu pro Vás již 9 let

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV ■ HLEDÁME ZUBNÍ LÉKAŘE

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
KRNOVSKÁ
■ 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,
NEMOCNICE
sedlacek.bronislav@szzkrnov.cz, vedoucí OŘLZ Lenku Bravencovou: tel. 554 690 737, bravencova.lenka@szzkrnov.cz

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

AVENIER ■ PŘIJME LÉKAŘE – OČKOVÁNÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNA
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.

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

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

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

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

