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Do Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy přijmeme zdravotní sestru, která kromě své práce miluje také děti 
a má srdce na správném místě. 
■ Co byste měli mít: především odhodlání pomáhat a předat dětem to nejlepší, co ve vás vězí. 
Nesmí chybět ani laskavý a empatický přístup k našim klientům.
■ Co máme my: ubytování v areálu léčebny, příjemné a klidné prostředí léčebny, stravování za zvýhodněné ceny, 25 dní dovolené, 3 dny sick days, 
Multisport kartu nebo hrazené vzdělávání a účast na konferencích. 
■ Těší se na Vás: Olga Trnková a celý tým léčebny. Tel: 602 627 741, email: personal@olivovna.cz

Domov pro seniory Chodov přijme všeobecné sestry. 
Nepřetržitý provoz, 12-ti hodinové směny. 
■ Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci, závodní stravování, aj.
■ Požadujeme odbornou způsobilost dle zákona 96/2004 Sb.a pozitivní vztah k seniorům.
■ Kontakt: pavla.cernovicka@seniordomov.cz, tel.: 773 808 815

OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA ■  PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU DO DĚTSKÉ LÉČEBNY

DOMOV PRO SENIORY CHODOV ■  PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY

■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days)
Příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení; Práce na plný i částečný úvazek; Účast na odborných 
seminářích, konferencích apod. s náhradou mzdy; Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 131 Kč za odpracovanou směnu; 
Úhrada poplatků za členství v odborných společnostech. Nástup možný ihned.
■ Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel, tel.: 266 083 011, e-mail: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz

Kardiologie na Bulovce, s.r.o. přijme kardiologa a sekundárního lékaře se zájmem o kardiologii.
■ Nabízíme: Nadstandardní platové ohodnocení; 5 týdnů dovolené; 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy (sick days); 
Příjemné pracovní prostředí v akreditovaném zdravotnickém zařízení; Práce na plný i částečný úvazek; Účast na odborných seminářích, 
konferencích apod. s náhradou mzdy; Příspěvek na stravování formou stravenek v hodnotě 131 Kč za odpracovanou směnu; Úhrada poplatků za členství 
v odborných společnostech; Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: Mgr. Rostislav Hampel, tel.: 266 083 011, e-mail: rostislav.hampel@kardiologie-sro.cz

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■ LÉKAŘ – ECHOKARDIOGRAFIE (TTE, TEE A OSTATNÍ)

KARDIOLOGIE NA BULOVCE S.R.O. ■ PŘIJME KARDIOLOGA A SEKUNDÁRNÍHO LÉKAŘE

Přijmeme lékaře oftalmologa (s atestací nebo se základním kmenem) do akreditované oční ambulance v Šumperku. 
■ Nabízíme  úvazek 1,0 nebo 0,8, spolupráci zkušených sester a optometristy. Platové ohodnocení až 120.000,-Kč měsíčně 
+ zaměstnanecké benefity. 
Také je možné stát se podílníkem ambulance za individueálních finančních podmínek. 
■ Kontakt: tel. 608 840 531, e-mail: optomedic@seznam.cz

OPTOMEDIC DD S.R.O. ■ PŘIJMEME LÉKAŘE OFTALMOLOGA – AŽ 120.000 KČ/MĚSÍC OPTIKAOPTO
MEDIC

přijme lékaře / lékařku diabetologa a lékaře / lékařky na akreditované pracoviště interního oddělení.
■ Nabízíme: motivační platové ohodnocení, bohaté zaměstnanecké benefity, zázemí krajské nemocnice akreditované SAK, 
podporujeme profesní růst a rozvoj
■ Požadujeme: pro práci diabetologa SZ v oboru diabetologie a endokrinologie, případně ukončený základní interní kmen a probíhající vzdělávání
■ 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 – DIABETOLOGA + NA INTERNÍ ODD.



ČESKÁ REPUBLIKA

AVENIER
PŘIJMEME LÉKAŘE
V současné době rozšiřujeme tým 
lékařů v Karlových Varech, v Brně 
a na Praze 6. 
Do soukromých ambulancí Avenier 
a.s. hledáme lékaře, kteří se stanou 
odbornými poradci pro naše kli-
enty v oblasti očkování a cestovní 
medicíny. Pracovat u nás můžete 
na plný nebo 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.

PRAHA
VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – 
RUZYNĚ
VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ  
LÉKAŘ/KA – VEDOUCÍ  
ZDRAVOTNICKÉHO 
STŘEDISKA

Vazební věznice Praha – Ruzyně, 
Staré náměstí 3/12, Praha 6 přijme 
vedoucího lékaře zdravotnického 
střediska.
■ Nabízíme: byt 3+1 v Praze; pra-
covní smlouvu na plný pracovní úva-
zek případně kratší; plat 95 000 Kč, 
při kratším úvazku se plat poměrně 
krátí; pracovní dobu pondělí až pátek 
bez víkendů; 25 dní dovolené; navíc  
5 dní dodatkové dovolené; 5 dní in-
dispozičního volna; příspěvek z FKSP 
na sport, kulturu a rekreace.

■ Kontakt:
e-mail: jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz
tel.: 220 184 140, 728 468 761...............................
GLOBAL ASSISTANCE
LÉKAŘ S ČJ A AJ
LÉKAŘ s ČJ a AJ pro koordinaci ces-
tovní/zdravotní asistence
■ Náplní práce je posuzování léč-
by klientů a komunikace se zdrav. 
zařízeními v zahraničí, případně re-
patriace. Zkrácený úvazek 1-2 dny 
v týdnu (úterý anebo čtvrtek) s do-
cházením do kanceláře.
■ Bližší informace na hr@1220.cz.

LÉKAŘI MĚSTSKÁ 
NEMOCNICE ČÁSLAV 
do svého týmu přijme 

LÉKAŘE 
(chirurg, gynekolog-porodník, 

radiolog, anesteziolog,  
hematolog  

a rehabilitační lékař)

Kontakt: Hana Janečková, Personální manažerka, 
tel.: +420 327 305 123, Mob.: +420 604 567 287, 
e-mail: hana.janeckova@nemcaslav.cz, 
www.nemcaslav.cz

Nabízíme Vám získání praxe v přátelském  
prostředí pod odborným vedením zkušených  
primářů oddělení. Naopak zkušení kolegové/ 
kolegyně naleznou v našich týmech prostor  
k realizaci svých nabytých odborných zkušenostech.

Neměla by Vám chybět odborná způsobilost dle  
zk. č. 95/2004 - lékař L3, ale velmi rádi uvítáme  
i lékaře v přípravě. Nemocnice je držitelem  
akreditace na specializační vzdělávání lékařů.

V Městské nemocnici Čáslav na Vás na oplátku 
čeká:
✧   smysluplná práce na hlavní pracovní  

poměr (popř. zkrácený)
✧   5 týdnů dovolené
✧   podpora vzdělávání v oboru, prostor pro 

realizaci
✧   dotované stravování
✧   příspěvek na dovolenou, letní tábory dětí
✧   zvýhodněný telefonní tarif

V případě, že Vás naše nabídka oslovila,  
budeme rádi, pokud nás kontaktujete,  
popř. se přijedete podívat osobně.  
Rádi se Vám budeme věnovat.

Nemocnice Na Františku, Praha 1 přijme: lékař specialista v oboru RDG; fyzioterapeut; 
všeobecná a praktická sestra; zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář
a pro nové odd. ARO: sestra se specializovanou způsobilostí ARIP; všeobecná a praktická sestra; 
zdravotnický záchranář; ošetřovatel, sanitář
■ Nabízíme:  příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy; práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení; parkování v areálu nemocnice; vel-
mi dobré platové podmínky; pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt; kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč; výhody z kolektivní smlouvy 
(23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.); odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, 
specializace, semináře, e-learning, odborné konference aj.); možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
■ Kontakt: Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM, T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz, www.nnfp.cz

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU ■  PŘIJME LÉKAŘE A NELÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ

Přijmeme všeobecné a praktické sestry na lůžková oddělení, ergoterapeuta
■ Kontakt: Mgr. Edita Klavíková, MBA (e-mail: hlavni-sestra@nemst.cz, tel.: 721 513 566, 383 314 114)
a lékaře na interní, gynekologicko-porodnické, dětské, oční, ARO-JIP, plicní a neurologické oddělení
■ Kontakt: Ivana Kačírková (e-mail: personalni@nemst.cz, tel.: 723430161, 383 314 125)
■ Nabízíme: práce v moderní nemocnici s širokým spektrem základních i specializovaných oborů; zajímavé finanční ohodnocení; 
maximální podpora celoživotního vzdělávání; přátelské pracovní prostředí; ubytování, stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na životní pojištění, 
možnost rekreace na Šumavě, zvýhodněné telefonní tarify, slevy v nemocniční lékárně, nepovinná očkování; využití dětské skupiny; 
stipendia  pro budoucí lékařské  i nelékařské profese

Pro přední pražskou kliniku zabývající se léčbou neplodnosti a zachování plodnosti hledáme zdravotní sestru:
- min. SŠ/VOŠ vzdělání; praxe  v oboru asist. reprodukce (IVF) není nutná; angličtina - mírně pokročilá.
■ Nabízíme: vynikající platové ohodnocení; HPP; další profesní rozvoj a školení; ambulantní provoz (pouze denní směny)
- možnost práce se zahraniční klientelou
■ Kontakt: kotoucova@pragueivf.cz

NEMOCNICE STRAKONICE ■  PŘIJMEME LÉKAŘE VÍCE SPECIALIZACÍ, SESTRY A ERGOTERAPEUTA

PRAGUE FERTILITY CENTRE ■  ZDRAVOTNÍ SESTRA



MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA
■ Požadujeme: VŠ vzdělání - lé-
kařská fakulta - všeobecné lékař-
ství; praxe v oboru min. 3 roky; 
schopnost vedení menšího kolek-
tivu; státní občanství ČR (nezbyt-
né); zdravotní způsobilost; trestní 
bezúhonnost.
■ Nabízíme: stabilní, příjemné 
a dobře vybavené pracovní pro-
středí; jistota pravidelného příjmu; 
výhody plynoucí ze služebního 
poměru;  6 týdnů dovolené; pří-
spěvky na rekreaci, stravování 
a další benefity.
■ Finanční ohodnocení: 
od 90 tis. Kč/měsíc
■ Strukturovaný životopis 
zasílejte na mail: 
personalni@px.mvcr.cz

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU 
A DÍTĚ
PŘIJME LÉKAŘE  
INTERNISTU 
A ANESTEZIOLOGA
Ústav pro péči o matku a dítě 
v Praze přijme lékaře  internistu 
a anesteziologa. 
■ Nabízíme zázemí stabilní spo-
lečnosti s tradicí, zajímavé bene-
fity. Možnost práce na zkrácený 
úvazek.
■ Kontakt: personalni@upmd.eu,  
tel: 296 511 240/800.

REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA REZIDENČNÍ MÍSTA
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 
128 00 Praha 2 vyhlašuje ve smyslu

Dotačního programu Ministerstva 
zdravotnictví a vyhlášky č. 186/ 2009 
Sb. výběrové řízení na čtyři rezidenč-
ní místa lékaře v oboru: Revmatolo-
gie
■ Písemné přihlášky je možno do-
ručit vyhlašovateli osobně či poštou 
do 18.9.2020. K případným násled-
ným osobním pohovorům budou 
účastníci hodnotící komisí vyzváni 
elektronicky. 
■ Do výběrového řízení na rezi-
denční místo se mohou přihlásit: 
lékaři ve specializační přípravě pro 
obor revmatologie (zařazení do obo-
ru po 1.7.2017); absolventi magister-
ského vysokoškolského studia v obo-
ru všeobecné lékařství 
■ Doklady nutné k účasti na 
výběrovém řízení: přihláška do 
výběrového řízení – Příloha 3 ke 
stažení na (https://www.mzcr.cz/

Odbornik/dokumenty/informace-k-
-vyberovemu-rizeni-rezidencni-mis-
ta-2020_19495_4102_3.html)
- osobní dotazník – Příloha 4 ke 
stažení na (https://www.mzcr.cz/
Odbornik/dokumenty/informace-k-
-vyberovemu-rizeni-rezidencni-mi-
sta-2020_19495_4102_3.html) + 1 
fotografie pasového formátu; lékař-
ský posudek o zdravotní způsobilosti 
k výkonu povolání (ne starší 3 měsí-
ců); výpis z  Rejstříku trestů nebo vý-
pis z obdobného rejstříku (ne starší 3 
měsíců); neověřená kopie potvrzení 
o zařazení do oboru specializačního 
vzdělávání; neověřená kopie dokla-
dů o odborné způsobilosti; neově-
řená kopie dokladů o získání speci-
alizované způsobilosti nebo zvláštní 
odborné způsobilosti, pokud ji zís-
kal; přehled odborné praxe (včetně 

potvrzení o uznatelných zápočtech 
předchozí praxe)
■ Hodnotící kritéria: formální ná-
ležitosti: úplné doložení všech poža-
dovaných dokladů;  vzdělání a kva-
lifikace, jazykové znalosti; odborné 
znalosti a dovednosti - práce s po-
čítačem, státní zkoušky; osobnostní 
předpoklady; upřednostněni bu-
dou uchazeči z regionů, ve kterých 
není zajištěna revmatologická péče 
a uchazeči po absolvování interního 
kmene
■ Způsob hodnocení uchazečů: 
hodnotící komise posoudí splnění 
hodnotících kritérií a stanoví pořadí 
uchazečů o  rezidenční místo
■ Kontakty pro případné dotazy:
Jana Rejmonová (personalista) 
rejmonova@revma.cz 
MUDr. Marta Olejárová, CSc. (školitel) 
olejarova@revma.cz

Děláme svoji práci srdcem
a chceme Tě do týmu!
Přijmeme lékaře, zdravotní sestry,  
fyzioterapeuty, ergoterapeuty  
a psychologa  
ve zdravotnictví/klinického psychologa

Nechodíme jen do práce, ale trávíme čas v čistém 
prostředí Krkonoš, užíváme si hor. 
Nabízíme náborový příspěvek, podporujeme další vzdělávání, 
přispíváme na dopravu, penzijní pojištění, poskytujeme ubytování, 
týden dovolené navíc a další benefity.

Kontakt: nela.ourednikova@janskelazne.com
telefon: 499 860 123, +420 770 138 678
www.janskelazne.com

Městská nemocnice Čáslav pro-
chází nyní velmi důležitým ob-
dobím, kdy se připravuje k akre-
ditaci. Jedná se o akreditaci na 
specializační vzdělávání lékařů, 
kterým by akreditace pomohla 

v přípravě k atestaci. Nemocnici 
pomůže akreditace ke stabilizaci 
personálu, nabídky ještě kvalit-
nějších služeb a pomoci jejím pa-
cientům, případně také přilákání 
dalšího lékařského personálu.

Městská nemocnice Čáslav je 
příspěvkovou organizací Města 
Čáslav. 
Nemocnice poskytuje zdravot-
ní služby v zájmu občanů měs-
ta a vymezené spádové oblasti, 
poskytuje sociální služby, zajiš-
ťuje činnost transfuzní služby. 
Městská nemocnice Čáslav je 
tzv. čtyř oborovou nemocni-
cí – interna, chirurgie, dětské  
a porodnice s gynekologií. 
Mimo to tato nemocnice za-
bezpečuje péči pro pacienty na 
lůžkách následné péče, rehabi-
litačním oddělení a na radiolo-
gickém oddělení. 
Městská nemocnice Čáslav 
prochází nyní velmi důležitým 
obdobím, kdy se připravuje  
k akreditaci... 

Více informací naleznete ZDE

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV
INFORMACE O NEMOCNICI

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/informace-o-nemocnici


STŘEDOČESKÝ KRAJ
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE DO 
SPECIALIZOVANÝCH 
AMBULANCÍ
ENDOKRINOLOGIE, DIABETOLOGIE, 
OČNÍ, UROLOGIE, REHABILITACE. 
Možno i kratší úvazek či dohoda. 
Min. kmen podmínkou. Moderní 
a špičkově vybavené ambulance!
■ Nabízíme nadstandardní mzdu, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
stravování, jesle, 25 dní dovolené 
+ 2 sick days, podporu vzdělávání 
a osobního rozvoje, další benefity. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel.: 317 756 554
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME LÉKAŘE 
NA ODDĚLENÍ

CHIRURGIE, NEUROLOGIE, PATOLO-
GIE, REHABILITACE, ORL, RDG. 
■ Nabízíme moderní pracoviště 
a špičkové přístroje, rodinnou atmo-
sféru, podporu vzdělávání a rozvoje, 
ŽÁDNÉ KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA 
SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, vý-
hodné mzdové podmínky, volno po 
službách, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, penzijní připojištění, jazyky, 
stravování, jesle a další benefity. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 554.
...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE BENEŠOV – 
LÉKAŘ NA ÚSTAVNÍ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Specializovaná způsobilost podmín-
kou. Práce na DPČ. 

■ Nabízíme nadstandardní finan- 
ční ohodnocení. 
■ Více na www.hospital-bn.cz.
■ Kontakt 
prim. MUDr. Michael Richter, 
317 756 473, 
michael.richter@hospital-bn.cz 
či 317 756 554, pam@hospital-bn.cz.

JIHOČESKÝ KRAJ
MUDR. LADA PRŮDKOVÁ
PŘIJMU LÉKAŘE
Přijmu atestovaného lékaře do ordi-
nace VPL v Písku. Tel: 721 340 136

DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ  
NEMOCNICE OPAŘANY
HLEDÁ DO TÝMU LÉKAŘE
- DĚTSKÉHO A DOROSTOVÉHO 
PSYCHIATRA
- PSYCHIATRA 
-  LÉKAŘE po absolvování základní-

ho kmene v pediatrii nebo psy-
chiatrii

-  ABSOLVENTA se zájmem o dět-
skou a dorostovou psychiatrii

■ Nabízíme: zajímavý nadstan-
dardní náborový příspěvek, práci 
ve špičkovém specializovaném 
akreditovaném zařízení, možnost 
profesního a odborného růstu, 
zvýhodněné platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody, možnost 
ubytování. Preferujeme osobní 
jednání. Nástup dle dohody nebo 
ihned.
■ Kontakt: Ing. Nagyová,
 tel. 724 379 233, 
email nagyova@dpnoparany.cz

ZP MV ČR
PŘIJME REVIZNÍHO LÉKAŘE 
NEBO REVIZNÍHO 
FARMACEUTA, 
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra přijme Revizního lékaře nebo 
revizního farmaceuta pro lokalitu: 
České Budějovice
■ Pracovní náplň: provádění fy-
zické kontroly poskytovatelů zdra-
votních služeb v rozsahu platných 
právních předpisů vč. vyhotove-
ní kontrolní zprávy, posuzování 
a schvalování žádanek o schválení 
(povolení) zdravotnických prostřed-
ků a léčiv a další…
■ Požadujeme: absolvování lékař-
ské/farmaceutické fakulty, u lékařů 
specializovaná způsobilost MZ ČR 
podmínkou a obecnou znalost legis-
lativního rámce poskytování zdravot-
ních služeb
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání 
v největší zaměstnanecké zdravotní 
pojišťovně v ČR, pracovní poměr na 
plný nebo zkrácený úvazek, volné ví-
kendy, bez nočních směn, zajímavé 
finanční ohodnocení, možnost dal-
šího vzdělávání, 5 týdnů dovolené,  
5 sick days a další benefity.
■ Více informací a nabídka 
volných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: 272 095 231

NEJEN odborné ➜
➜ bestsellery ➜ e-knihy 

10 %
SLEVA
s kódem: 

ZvZ

KNI
HY

Strakonická nemocnice je dnes 
moderní evropskou okresní ne-
mocnicí, která do svého rozvoje 
v posledních deseti letech inves-
tovala přes 1,2 miliardy korun 
a v letech 2009 a 2019 zvítězila 

v žebříčku Nejlepší nemocnice 
České republiky.

Při dnešní prohlídce moderní-
ho nemocničního areálu si už 
jen málokdo vzpomene, jak ná-

ročným procesem rekonstrukcí 
a nové výstavby nemocnice za 
posledních deset let prošla. Ve 
strakonické nemocnici se za 
posledních deset let masivně 
investovalo, což pacienti denně 
pociťují díky nabízeným kom-
fortním a kvalitním zdravotním 
službám. Na lůžkových odděle-
ních jsou dnes samozřejmostí 
jedno-, dvou- či maximálně 
třílůžkové pokoje, většinou s 
vlastním sociálním zařízením, 
TV a WiFi připojením k interne-
tu. Zdravotnický personál má 
samozřejmě k dispozici moder-
ní technologie a přístroje, které 
využívá pro své diagnostické 
a terapeutické postupy. Medi-
cínské služby lékařů a sestřiček 
podporuje i řada... 

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE STRAKONICE, A. S.
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-6


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

z

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

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
ORL ODDĚLENÍ 
NEMOCNICE TÁBOR, A.S. 
HLEDÁ LÉKAŘE, MEDIKY
Vážené lékařky, vážení lékaři, me-
dici, ráda bych Vám lékařkám, lé-
kařům kategorie L1, L2 nebo L3, 
ale i budoucím lékařkám, lékařům 
nabídla práci na ORL oddělení 
Nemocnice Tábor, a.s. Jsme akre-
ditované pracoviště na nové vzdě-
lávací programy
■ Co mohu nabídnout? Na na-
šem nově zrekonstruovaném am-
bulantním a lůžkovém oddělení 
jsou ošetřováni a léčeni pacienti 
s chorobami horních cest dýcha-
cích a polykacích, nemocemi ucha 
a poruchami rovnováhy. Zamě-
řujeme se mimo jiné na operační 
léčbu nosní polyposy, endonasální 
chirurgií, operace nosní přepážky, 
endoskopicky asistované ade-
notomie, tonzilektomie, operace 
hlasivek, operace rezistencí v ORL 
oblasti s neuromonitorací a jiné 
operace.
■ A hlavně? náborový příspěvek 
dle praxe a dohody; stipendijní 
příspěvek 5.000, - až 10.000, - pro 
mediky v posledních ročnících; 
možnost ubytování na ubytovně 
nebo příspěvek na ubytování od 
zaměstnavatele; možnost vzdělá-
vání v rámci aktuálního vzděláva-
cího programu na našem akredi-
tovaném pracovišti, další povinné 
stáže máme smluvně zajištěny 
v Nemocnici ČB a  s předními kli-
nikami v Praze; umožnujeme sa-
mozřejmě účast i na stážích nad 
rámec vzdělávacího programu; 
garance ukončení vzdělávání ates-
tací po předepsané době vzdě-
lávacího programu; bez smluv-
ního závazku k nemocnici, žádná

kvalifikační dohoda! 5 týdnů do-

volené; malebná krajina Jižních 

Čech

■ Zaujala Vás moje nabídka 

nebo o ní uvažujete, máte jaký-

koliv dotaz? zde je mé telefonní 

číslo: 775 897 484, 723 831 708 

(prosím neváhejte mě kontakto-

vat); pokud preferujete mailovou 

komunikaci, určitě se mi ozvěte na 

můj mail: 

jana.voldanova@nemta.cz, 

jvoldanova@seznam.cz

Nabízím Vám kdykoliv nezávaznou

„stáž na zkoušku“ na den čí více 
s cílem poznat kolektiv, pracovní 
prostření našeho oddělení a sa-
mozřejmě i město Tábor; fotoga-
lerie a další informace nejen o na-
šem oddělení naleznete na 
www.nemta.cz
Těším se na shledání
prim. MUDr. Jana Voldánová

NEMOCNICE JINDŘICHŮV 
HRADEC
PŘIJME LÉKAŘE  
NA ODDĚLENÍ ORL
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
přijme na ORL odd. lékaře/ku 

(vhodné i pro absolventy, specia-

liz.  způsobilost výhodou). 

■ Nabízíme dobré finanční 

ohodnocení, podmínky pro osob-

ní a profesionální rozvoj, získání 

atestace bez smluvního závazku, 

jsme držiteli akreditace pro dal-

ší vzdělávání, 5 týdnů dovolené, 

příspěvek na penzijní připojištění. 

Nástup ihned nebo dle dohody. 

■ Kontakt: prim. ORL oddělení 

MUDr. B. Markalous, 

tel. 384 376 143, 147, 

markalous@nemjh.cz.

Klinika pro léčbu neplodnosti  
a zachování plodnosti s vlastním 
vývojem v oblasti embryologie.

V České republice má každý 
pátý pár problém počít dítě 
přirozenou cestou. Příčinou bý-

vají nejen zdravotní problémy, 

ale také zvyšující se věk prvoro-

diček. Řešením může být asis-

tovaná reprodukce, o kterou 

se zájem za posledních 10 let 

zdvojnásobil.

Prague Fertility Centre je ve-

doucím inovátorem v oblasti 

léčby neplodnosti. Naše inova-

ce postupně přebírají ostatní 

kliniky. Naši zkušení embryolo-

gové spolupracují s embryolo-

gickou špičkou v oblasti výzku-

mu a naše laboratoře... 

Více informací naleznete ZDE

Dne 11. 6. 2020 bylo otevřeno 
nové pracoviště ODBĚROVÉ-
HO CENTRA PRO DÁRCE KRVE 
na Poliklinice Světlogorská.

Odběrové centrum je pro vás ote-
vřeno každý čtvrtek 7 – 15 hod. 

Odběry krve budeme provádět v 
časech 7 – 10 hod. a 12 – 15 hod.

Registrační formulář najdete na 
https://www.nemta.cz/
Registrace dárců:
telefon 770 169 347 v pracovní dny 
od 7 do 15 hod. nebo na emailové 
adrese darujkrev@nemta.cz

PRAGUE FERTILITY CENTRE, S.R.O.
VÍTE, ŽE SE ZÁJEM O ASISTOVANOU REPRODUKCI 
ZDVOJNÁSOBIL?

NEMOCNICE TÁBOR, A.S.
PŘIJĎTE DAROVAT KREV

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/vite-ze-se-zajem-o-asistovanou-reprodukci-zdvojnasobil


OLOMOUCKÝ KRAJ
HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU
HOSPIC NA SVATÉM 
KOPEČKU HLEDÁ LÉKAŘE/
LÉKAŘKU
Hospic na Svatém Kopečku v Olo-
mouci hledá lékaře se zájmem 
o paliativní medicínu na plný nebo 
zkrácený úvazek, atestace není pod-
mínkou. Nástup srpen – září. 
■ Kontakt 777 729 527, 
reditel@hospickopecek.charita.cz, 
■ Podrobné informace získáte na 
webu hospice 
www.hospickopecek.charita.cz

SLOVENSKO

FAKULTNÁ NEMOCNICA 
S POLIKLINIKOU J.A.REIMANA 
PREŠOV
PRIJMEME LEKÁROV
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. 
A. Reimana Prešov prijme do pracov-
ného pomeru lekárov so špecializá-
ciu v odbore vnútorné lekárstvo, kar-
diológia, angiológia, endokrinológia, 
pediatria, pediatrická neurológia, pe-
diatrická intenzívna medicína, detská 
psychiatria, rádiológia, gynekológia 
a pôrodníctvo, ortopédia, oftalmo-

lógia, hematológia, maxilofaciálna 
chirurgia a neonatológia.
■ Bližšie informácie budú 
poskytnuté na adrese 
ponuka.prace@fnsppresov.sk. 

NELÉKAŘI
PRAHA

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU 
A DÍTĚ
PŘIJME NELÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Ústav pro péči o matku a dítě 
v Praze přijme na úsek gyneko-
logie, porodnictví, neonatologie 
a radiodiagnostiky všeobec-
né/ praktické sestry, porodní 
asistentky, fyzioterapeuty, radio-
logické asistenty a sanitářky do 
jednosměnného či nepřetržitého 
provozu. Vítáme zkušený personál 
a rádi zaučíme absolventy. Přijďte 
se k nám podívat.
■ Kontakt: 
personalni@upmd.eu,  
tel: 296 511 240/800

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA 
PRAHA
PŘIJME SANITÁŘE

Městská poliklinika ve Spálené hledá 
sanitáře na Protialkoholní záchytnou 
stanici v Praze. 
■ Nabízíme práci na plný či částeč-
ný úvazek v nepřetržitém 12-ti hodi-
novém provozu, nástup dle dohody, 
přátelský kolektiv, zajímavé finanční 
ohodnocení, příspěvek na stravování 
a další benefity. 
■ Své CV prosím zasílejte 
na e-mail: 
d.studena@prahamp.cz, 
tel. 222 924 214.

ČESKÁ 
LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ZDRAVOTNÍ  
LABORANTY
Česká laboratorní s.r.o. hledá zdra-
votní laboranty na oddělení mikro-

biologie, biochemie 
a imunologie.
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, 
stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání v oboru 
zdravotní laborant nebo labora-
torní asistent
■ Místo pracoviště: 
Pod Krejcárkem 975/2, Praha 3
■ V případě zájmu 
pište na klima@ceslab.cz 
nebo volejte: 778 428 633

ČESKÁ  
LABORATORNÍ S.R.O.
HLEDÁME ODBĚROVÉ 
SESTRY
Česká laboratorní s.r.o. hledá Od-
běrové sestry do odběrové míst-
nosti v Nemocnici sv. Alžběty 
(Na Slupi 6, Praha 2).
■ Nabízíme: 6 týdnů dovolené, 
stravenky, MultiSport
■ Požadujeme: vzdělání praktic-
ká/všeobecná sestra, zdravotnický 
asistent
■ V případě zájmu 
pište na klima@ceslab.cz 
nebo volejte: 778 428 633

 
DOMOV SV. KARLA  
BOROMEJSKÉHO
HLEDÁ NELÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
Domov sv. Karla Boromejského 
v Řepích hledá:
STANIČNÍ SESTRU se zkušeností 
práce na interně nebo LDN a  s ve-
dením kolektivu,
ZDRAVOTNÍ SESTRU NA SMĚNNÝ 
PROVOZ,
FYZIOTERAPEUTA (MUŽE I ŽENU) 
na částečný úvazek nebo DPČ (pro 
ženy ubytování)
■ Životopisy prosím 
zasílejte na: 
konsolata@domovrepy.cz
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pro výkon povolání bez odborné-
ho dohledu; zdravotní způsobilost  
a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 
Sb.; organizační, manažerské a ko-
munikativní schopnosti; znalost prá-
ce na PC; nástup dle dohody.
 V případě zájmu kontaktujte Mgr. 
Hanu Bláhovou, MBA. Tel. č. 
266 082 380, 266 082 381. Struktu-
rovaný životopis zasílejte na email: 
hana.blahova@bulovka.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLzeňSký kraj

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

KALENDÁŘ AKCÍ – 
AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

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

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

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

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

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

 Klíčového slova, např. název města

Bližší informace najdete 
v KALENDÁŘI AKCÍ  

na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

karLovarSký kraj
LéčebNé LázNě LázNě kyNžvart

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

vySočiNa
NemocNice havLíčkův brod, P.o.

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

oLomoucký kraj

royaL SPa, a. S.

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

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

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

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

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

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

- hlavní sestra 313 525 296 
–  Helena Pangrácová - personální 

odd.

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

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

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

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

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

www.grada.cz
Knihy, které vám pomáhají!

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

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

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

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

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

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

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

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

PLzeňSký kraj

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

KALENDÁŘ AKCÍ – 
AKCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

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

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

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

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

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

 Klíčového slova, např. název města

Bližší informace najdete 
v KALENDÁŘI AKCÍ  

na www.zamestnanivezdravotnictvi.cz 

karLovarSký kraj
LéčebNé LázNě LázNě kyNžvart

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

vySočiNa
NemocNice havLíčkův brod, P.o.

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

oLomoucký kraj

royaL SPa, a. S.

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

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

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

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

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

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

- hlavní sestra 313 525 296 
–  Helena Pangrácová - personální 

odd.

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

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

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

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

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

www.grada.cz
Knihy, které vám pomáhají!

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

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

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

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

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

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

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

ostatNí
 Praha

ÚPmd
vŘ – ústavní hygIenIk
 Požadujeme vzdělání VŠ lékař či 
magistr – odborný pracovník v ochra- 
ně a podpoře veřejného zdraví, praxe 
min. 5 let ve zdrav. zařízení.
 Nabízíme zázemí stabilní společ- 
nosti s tradicí, 5 týdnů dovolené, za-
městnanecké benefity, zajištění uby-
tování (pronájmu bytu) v Praze.
Nástup možný ihned. Prosíme o za-
slání cv s motivačními dopisy. 
 Kontakt: 296 511 240, 800, 
e-mail: personalni@upmd.eu.
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Jen obtížně byste hledali zaříze-
ní, a to nejen na území republiky, 
ale i v širším evropském regionu, 
v jehož prostorách je poskytová-
na lékařská péče nepřetržitě od 
14. století. Jedinečnost Nemoc-
nice Na Františku dokumentují i 
jména lékařských kapacit, které 
v nemocnici pracovaly – Theofil 
Šrámek, Kristian Zeidler, prof. 
Plencziz, prof. Bayer, prof. Piťha, 
dr. Kreisinger a řada dalších. 

Ze současných lékařských auto-
rit si vám dovolujeme předsta-
vit prof. MUDr. Rudolfa Špačka 

CSc., primáře interního odděle-
ní nemocnice a náměstka ředi-
tele, kterému jsme položili pár 
otázek. Profesor Rudolf Špaček 
je uznávaným kardiologem  
a primářem interního oddě-
lení Nemocnice Na Františku.  
V červenci byl vědeckou radou 
Univerzity Karlovy oceněn stří-
brnou medailí za dlouholetou 
vědeckou a pedagogickou čin-
nost. Od svých studentů mimo 
jiné vyžaduje profesionální  
a etický přístup . „Jsem zkrát-
ka ze staré školy a už to nejde 
změnit,“ říká lékař, který byl v 

90. letech u zrodu zcela nové-
ho systému péče o pacienty s 
infarktem
Proč jste si z medicínských 
oborů vybral právě kardiolo-
gii? Co vás na ní lákalo?
Pro kardiologii jsem se rozhodl 
ještě jako medik. Především na 
začátku mých lékařských studií 
mě lákala hlavně akčnost toho-
to oboru. Není to úplně tako-
vá klidná medicína, kterou lze 
předpokládat u ostatních oborů 
vnitřního lékařství. V kardiologii 
se často řeší rychlé změny zdra-
votního stavu a musí se dělat 
rukama. Mě tehdy zajímalo za-
vádění kardiostimulátorů, cent-
rálních kanyl, zkrátka různé inva-
zivní přístupy. Chirurgem jsem 
ale být nechtěl, přestože jsem 
absolvoval chirurgické stáže už 
na gymnáziu. Jenom operovat 
by mě nebavilo. Oproti tomu je 
interna širší obor a řekl bych, že 
i komplikovanější. Jako medik...

Více informací naleznete ZDE

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU, PRAHA 1
PŘEDSTAVENÍ NEMOCNICE

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-nemocnice-7
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NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA
Výhodná mzda + NÁBOROVÝ PŘÍ-
SPĚVEK, moderní pracoviště a špič-
kové přístroje, stabilní kolektiv, 
profesní a osobní rozvoj, příspěvek 
na bydlení pro mimo-benešovské 
uchazeče, zajištění ubytování, pen-
zijní připojištění, stravování, jesle, 
jazyky, 25 dní dovolené + 5 dní do-
datkové dovolené + 2 sick days, další 
benefity. 
■ Více informací 
na www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME FYZIOTERAPEUTY 
DO NOVÉHO 
REHABILITAČNÍHO CENTRA
ROZJEZD NOVÉHO KOMPLEXNÍ 
REHABILITAČNÍHO CENTRA!
■ Nabízíme výhodnou mzdu + 
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK, moderní pra-
coviště a špičkové přístroje, příjemný 
kolektiv, profesní a osobní rozvoj, 
příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské uchazeče, zajištění ubyto-
vání, penzijní připojištění, stravování, 
jesle, jazyky, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, další benefity. 
■ Více informací 
na www.hospital-bn.cz, 
■ Kontakt: 317 756 554, 
pam@hospital-bn.cz...............................
NEMOCNICE BENEŠOV
NEMOCNICE BENEŠOV 
PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY
LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ I AMBULANTNÍ 
PROVOZY - NEPŘETRŽITÝ PROVOZ. 
Moderní prostředí, rodinná atmo-
sféra, elektronická dokumentace, vý-
hodná mzda + náborový příspěvek, 
příspěvek na bydlení pro mimo-be-
nešovské, zajištění ubytování, osob-
ní rozvoj, stravování, jesle, penzijní 
připojištění, 25 dní dovolené + 2 sick 
days, další benefity. NEPOŽADUJE-
ME KVALIFIKAČNÍ DOHODY NA SPE-
CIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!
■ Více info na www.hospital-bn.cz. 
■ Kontakt: pam@hospital-bn.cz,
tel.: 317 756 554.

MEDICENTRUM  
BEROUN S.R.O.
INTERNÍ ZDRAVOTNÍ 
SESTRA
Poliklinika v Berouně hledá interní 
zdravotní sestru na plný úvazek se 
zájmem o diabetologii. 
■ Nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném ko-
lektivu, možnost dalšího vzdělá-
vaní. 
■ Kontakt: tel. 311 746 155, 
email.:ciprova@medicentrum.cz

NEMOCNICE MĚŠICE
PŘIJME  
FYZIOTERAPEUTA/KU
Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. Pra-
ha – východ, přijme na lůžka násl.
péče fyzioterapeuta/ku. 
■ Požadujeme odpovídající 
vzdělání, spolehlivost, pozitivní 
přístup k práci.
■ Nabízíme příspěvek na zlepšení 
zaměstnanosti 50 000,- Kč, stabilní 
zázemí, dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody, možnost 
ubytování. Dobrá dostupnost 
MHD.
■ Kontakt: vrchní sestra 
J. Součková, 
tel.283 981 049, 606 126 009, 
E-mail:  
jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

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

■ ŽÁDNÉ NOČNÍ SMĚNY - VOLNÉ VÍKENDY, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna a další přitažlivé benefity.■ ZAJÍMAVÉ PLATOVÉ  
PODMÍNKY, stabilní práce, plný pracovní úvazek, podpora vzdělávání, příspěvek na stravování. POJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PEČOVAT  
 O POLICISTY A HASIČE – HRDINY DNEŠNÍCH DNŮ. ■ Kontakt: personalni@zzmv.cz, tel. 974 827 661. ■ Více informací na www.zzmv.cz

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

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

LISTOPAD 2019

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

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

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

NÚSCH, A.S. ■ LEKÁR - NEUROLÓG

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY ■ HLEDAJÍ VEDOUCÍHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU

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

Jsme tu pro Vás již 8 let

LÉKAŘI
ČESKÁ REPUBLIKA

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

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

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

PRAHA

MINISTERSTVO VNITRA
HLEDÁ PRAKTICKÉHO 
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ – 
PRACOVIŠTĚ PRAHA

www.ZAMESTNANIveZDRAVOTNICTVI.cz

NEMOCNICE TŘEBOTOV
FYZIOTERAPEUT
Nemocnice Třebotov hledá fyzio-

terapeuty pro péči o pacienty na 

lůžkách následné péče.

■ Nabízíme nadstandardní 

mzdové ohodnocení (40.000 Kč), 

možnost měsíčních odměn, ubyto-

vání, 5 týdnů dovolené, stravenky, 

možnost dalšího vzdělávání, do-

stupnost v rámci pražské MHD, pří-

jemné rodinné pracovní prostředí 

v lesoparku, další benefity.

■ V případě zájmu 

kontaktujte vrchní 

sestru Petru Bubíkovou, 

tel.: 736 750 853, e-mail: 

petra.bubikova@nemocnice-trebotov.cz  

Domov pro seniory Chodov na-
bízí své služby občanům hlavní-
ho města Prahy, kteří mají sní-
ženou soběstačnost především 
z důvodu věku a jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby v zařízení soci-
álních služeb. Služby jsou určené 

seniorům od 65 let výše. Jedná se 
o domov běžného typu.

Domov je tvořen jednotlivými 
propojenými budovami, kte-
ré díky svému rozmístění tvoří 
krásné a prostorné atrium. Atri-
um je zčásti zastřešené a k od-

počinku mohou sloužit lavičky. 
Na tyto budovy navazuje další 
nověji přistavená budova, při 
které se rozprostírá velká zahra-
da. Celý komplex je bezbariéro-
vý. Celková kapacita Domova je 
260 míst, jedná se o 100 jedno-
lůžkových, 53 dvoulůžkových  
a 18 třílůžkových pokojů.
Posláním Domova je prostřed-
nictvím pobytové služby za-
bezpečit seniorům bezpečné  
a příjemné prostředí s odbor-
nou péčí, které se bude co 
nejvíce podobat jejich přiro-
zenému prostředí, ve kterém  
z důvodu snížené soběstačnos-
ti, pro vysoký věk, sociální dů-
vody a změny ve zdravotním 
nemohou nadále zůstat. Pod-
pora a péče v Domově vychází 
z respektu... 

Více informací naleznete ZDE

DOMOV PRO SENIORY CHODOV
PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/predstaveni-zarizeni-2


NEMOCNICE TŘEBOTOV
VŠEOBECNÁ / PRAKTICKÁ 
SESTRA
Nemocnice Třebotov hledá všeo-
becné či praktické sestry pro pří-
mou péči o pacienty na lůžkách 
následné péče.
■ Nabízíme nadstandardní 
mzdové ohodnocení – 34.000 – 
37.000 Kč, možnost měsíčních 
odměn, ubytování, 5 týdnů dovo-
lené, stravenky, možnost dalšího 
vzdělávání, dostupnost v rámci 
pražské MHD, příjemné rodinné 
pracovní prostředí v lesoparku, 
další benefity.
■ V případě zájmu 
kontaktujte vrchní 
sestru Petru Bubíkovou, 
tel.: 736 750 853, e-mail: 
petra.bubikova@nemocnice-trebotov.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ

SWISS MED CLINIC
PŘIJME NELÉKAŘE  
VÍCE SPECIALIZACÍ
SWISS MED CLINIC s. r. o. přijme: 
- praktické sestry; všeobecné se-
stry; sestry se specializací ARIP/IP; 
zdravotnické záchranáře 
■ Nabízíme: nadstandardní fi-
nanční ohodnocení, odměny, ná-
borový příspěvek až 40 tis. Kč dle 
dosaženého vzdělání, 5 týdnů do-
volené + 3 Sick days, příspěvek na 
stravu, přátelský kolektiv
■ Požadujeme: odbornou způ-
sobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., 
schopnost pracovat samostatně

i  v týmu, komunikativnost, flexi-
bilitu, pečlivost a laskavé jednání 
s pacienty. 
Nástup možný ihned. 
■ Kontaktní osoba: Bc. Adéla 
Procházková, tel.: 602 447 693, 
e-mail: 
adela.prochazkova@klinikasmc.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. –  
NEMOCNICE TEPLICE, O.Z.
PŘIJME SESTRY  
NA CHIRURGICKÉ ODD.
Přijme do pracovního poměru vše-
obecné sestry na Chirurgické oddě-
lení
■ Požadujeme: vysokoškolské/stře-
doškolské vzdělání; odborná způsobi-
lost k výkonu povolání všeobecné se-
stry; trestní bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost; spolehlivost, flexibilnost; 
schopnost samostatné a týmové prá-
ce; znalost práce na PC (Word, Excel); 
ochota k dalšímu vzdělávání
■ Nabízíme: pracovní poměr s od-
povídajícím finančním ohodnoce-
ním; možnost okamžitého nástupu; 
zázemí úspěšné a stabilní společnos-
ti; moderní a příjemné pracovní pro-
středí; možnost dalšího vzdělávání 
financovaného zaměstnavatelem; 
podpora dalšího profesního rozvoje;  
5 týdnů dovolené; závodní stravování
■ Kontakt: Krajská zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Teplice, o.z., Duchcovská 
53, 415 01 Teplice, Vrchní sestra - 
Bc. Simona Šandová, 
tel.: 417 519 463, email: 
simona.sandova@kzcr.eu

OLOMOUCKÝ KRAJ
HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU
HOSPIC NA SVATÉM 
KOPEČKU HLEDÁ 
VŠEOBECNOU SESTRU 
NEBO ZDRAVOTNICKÉHO  
ASISTENTA
Hospic na Svatém Kopečku v Olo-
mouci hledá do svého týmu kolegu/
kolegyni pro zajištění lůžkové pali-
ativní péče na plný nebo zkrácený 
úvazek. Nástup možný ihned. 
■ Kontakt: 
roman.kolbasa@hospickopecek.charita.cz, 
tel.: 585 100 033. 
■ Více informací 
získáte na webu hospice 
www.hospickopecek.charita.cz.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEMOCNICE TIŠNOV, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PŘIJME FYZIOTERAPEUTY
Nemocnice Tišnov, příspěvková 
organizace nabízí volná pracovní 
místa na pozici fyzioterapeut.
■ Požadujeme: odbornou způ-
sobilost v oboru, specializace 
vítána; schopnost pracovat sa-
mostatně i  v týmu; spolehlivost, 
zodpovědnost a dobré komuni-
kační schopnosti
■ Nabízíme: příjemné pracov-
ní prostředí; odměňování dle NV 
341/2017 Sb.; 5 týdnů dovolené; 
příspěvek na stravování; příspěvek

z FKSP; nástup možný ihned, nebo 
dle dohody.
■ Kontakty: Nemocnice Tišnov, 
příspěvková organizace, Purkyňo-
va 279, 666 13 Tišnov, e-mail: 
info@nemtisnov.cz, tel.: 549 410 500,  
775 561 666, 724 587 400

MANAGEMENT
ČESKÁ REPUBLIKA

VAŠE LABORATOŘE S.R.O.
PŘIJME MANAŽERA 
KVALITY
Vaše laboratoře s.r. o nabízí práci 
na pozici manažera kvality.
■ Požadavky: Vzdělání VŠ/SŠ pří-
rodovědeckého zaměření; Základní 
znalost norem ČSN EN ISO 15189, 
ČSN ISO 9001 popř. Metodického 
pokynu MLAB 02; Komunikační 
schopnosti; Řidičský průkaz „B“; Kurz 
manažera kvality či Interního audi-
tora výhodou; Praxe v laboratořích 
nebo ve zdravotnictví nutná.
■ Bližší informace podá 
Ing. Lučný, 
lucny@vaselaboratore.cz

PRAHA
ZP MV ČR
PŘIJME SPECIALISTU  
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ  
POLITIKY, PRAHA
Zdravotní pojišťovna ministerstva 
vnitra přijme Specialistu oddělení 
zdravotní politiky pro lokalitu: Praha
■ Pracovní náplň: analytická, kon-
cepční a metodická činnost v oblasti 
zdravotní politiky, zpracování odbor-
ných stanovisek, metodických pokynů 
pro divize, školící a konzultační činnost 
v oblasti zdravotní politiky a další…
■ Požadujeme: absolvování lékařské 
fakulty, MUDr. podmínkou, zkušenosti se 
zpracováním analýz, velmi dobré komu-
nikační, prezentační dovednosti i písem-
ný projev, analytické a logické myšlení
■ Nabízíme: stabilní zaměstnání 
v největší zaměstnanecké zdravot-
ní pojišťovně v ČR, pracovní poměr 
na plný úvazek, zajímavé finanční 
ohodnocení, možnost dalšího vzdě-
lávání, 5 týdnů dovolené, 5 sick days 
a další benefity.
■ Více informací a nabídka vol-
ných míst na www.zpmvcr.cz
■ Kontakt: e-mail: 
hana.hlinovska@zpmvcr.cz 
tel.: 272 095 231

Asociace Entente Florale CZ 
– Souznění, z.s. ve spolupráci  
s Národní kulturní památkou Vy-
šehrad pořádá výstavu Má vlast 
cestami proměn.

Výstava prezentuje prostřed-
nictvím fotografií a příběhů 
stav před rekonstrukcí a po ní. 
Každý rok na výstavě uvidíte 
opravy různorodých staveb 

– od sakrálních objektů, přes 
obecní úřady, školy, zastávky, 
multikulturní centra, náměstí  
a návsi, po krajinářské úpravy  
v parcích a sadech.
Hlavní těžiště výstavy spočívá 
v putování. Každý rok v květnu 
(letošní rok v červnu) se koná 
slavnostní veřejná vernisáž vý-
stavy na Vyšehradě v Praze. Zde 
výstava setrvává měsíc. Poté se 
rozjede do různých koutů Čes-
ké republiky a takto putuje celý 
rok. Můžete se s ní setkat na ve-
řejných prostranstvích v obcích 
a městech, v knihovnách, na 
úřadech, ministerstvech... 

Více informací naleznete ZDE

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA

https://www.zamestnanivezdravotnictvi.cz/clanek/ma-vlast-cestami-promen-pribehy-domova

