
In
ze

rc
e 

M
14

10
01

22
4 

▼

Inzerce M131000854

Předplaťte si ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNU

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. V případě vyčerpání zásob si vydavatel vyhrazuje právo na zaslání náhradního dárku. Dárky jsou rozesílány do 6 týdnů od obdržení platby za předplatné. Předplatitel bere na vědomí, že předplatné s dárkem 
nebo slevou nelze po dobu jednoho roku ode dne provedení objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. 
s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou předplatitel potvrzuje, že s těmito dodacími podmínkami souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Svojí objednávkou dále dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti 
Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 
neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě 
pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

Volejte zdarma 
800 248 248
Jednoduše zavolejte své osobní údaje a info o požadovaném 
předplatném a periodiku. Uveďte kód ZM 0914. Nezapomeňte 
operátorce sdělit, zdali jste či nejste lékař/odborný pracovník
ve zdravotnictví.

Předplaťte 
si bezpečně e-mailem
na e-mailovou schránku  mladafronta@predplatne.cz, uveďte 
své jméno, doručovací adresu a informaci, zdali jste nebo
nejste lékař/odborný pracovník ve zdravotnictví. 
Do předmětu napište kód  ZM 0914. Předplatit si můžete 
také on-line na našich stránkách www.mf.cz

Neváhejte! 
Tato nabídka platí 
jen do 21. 9. 2014. 
Předplatné na rok 
pouze za 299�Kč.

a získejte Astrid INTENSIVE 
multiaktivní výživný krém
Podporuje výživu a regeneraci pleti v době spánku. 
Obsažený vitamínový komplex D-panthenolu, 
vitaminu E a beta karotenu účinně napomáhá 
obnově buněk, významně zpomaluje tvorbu 
vrásek a dodává pleti svěží vzhled. Krém je 
vhodný k nočnímu ošetření všech typů pleti, ale 
i jako denní krém pro suchou a stárnoucí pleť.

Bližší informace podá  
R. Zemanová, tel.: 602 752 490.

M141001170

 
Praktický lékař

NZZ Rokoska v Praze 8 
přijme 

   praktického lékaře pro dospělé  
na plný/částečný úvazek. 

Nabízíme práci v příjemném 
prostředí i kolektivu,  
příspěvek na dopravu  
a stravu. 

Mzda dohodou.
Info na tel.: 222 233 222, 
e-mail: uctcih@seznam.cz

M141001187

 
Lékař ZZS

Zdravotnická záchranná 
služba Středočeského 
kraje, p. o., Vančurova 1544,  
272 01 Kladno,
přijme do pracovního poměru  
na plný úvazek:

   lékaře zdravotnické 
záchranné služby  

pro výjezdové základny 
v okrese Benešov

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost 

v základním oboru nebo 
v oboru urgentní medicína.

Nabízíme:
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení,
•   příjemné pracovní prostředí 

v moderně vybavených 
výjezdových základnách,

•   kompaktní pracovní  
kolektiv,

•   možnost dalšího vzdělávání,
•   specifické bonusové pobídky.

Nástup možný ihned nebo podle  
dohody.
Kontakty: tel.: 731 137 053,  
e-mail: michal.gozon@
zachranka.cz
 M141001194

 
Rehabilitační 
pracovnice

Rehabilitační pracoviště 
Polička, spol. s r. o., 
nabízí zaměstnání 
rehabilitační pracovnici.

Možnost ubytování v budově  
ordinace.
Kontakty: 
www.rehabilitace-policka.cz,  
resp. tel.: 461 724 511

M141001201

 
FBLR lékař

Akreditované lůžkové  
a ambulantní 
rehabilitační zařízení 
Vršovická zdravotní, a. s.,  
v Praze 
přijme FBLR lékaře s odbornou 
i bez odborné způsobilosti.
Kontakt:  
barbora.danielova@vzas.cz,  
tel.: 271 008 303.

M141001214

 
Všeobecná sestra 
se spec. způsobilostí 
pro péči v psychiatrii

Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme všeobecnou sestru se 
spec. způsobilostí pro péči  
v psychiatrii, úvazek 1,0 
pracovního místa,  
do nepřetržitého provozu na 
dobu neurčitou. Předpokládaný 
nástup do nového a rozšířeného  

provozu oddělení psychiatrie  
a psychoterapie koncem  
roku 2014.
Kontakt: Mgr. Nemšovská, 
nám. řed. pro OP,  
tel.: 461 569147,  
nemsovska@nemsy.cz nebo 
Bc. Blaževská, staniční sestra 
psych. odd., tel.: 461 569 341,  
blazevska@nemsy.cz

M141001229

 
Prodám

Prodám, ev. pronajmu ordinaci 
Léčebná rehabilitace Polička,  
s. r. o. Bližší informace na  
www.rehabilitace-policka.cz/.  
Tel.:  461 724 511.

M141001197

 
Pronajmu

Pro zřízení ordinace praktického 
lékaře pro dospělé na celý 
úvazek nabízíme za příznivých 
podmínek k pronájmu nebytový 
prostor o velikosti 87,5 m2 
v Praze – Horních Měcholupech.  
Nástup možný od listopadu 2014. 
Kontakt: 281 003 416, 
trkovaj@praha15.cz

M141001090

51 25. 8. 2014

PERSONÁLNÍ INZERCE

je přijímána na adrese:
Jana Schrammová
tel.: 225 276 380, 

725 036 036
e-mail: schrammova@mf.cz
personalni.inzerce@mf.cz

Zdravotnictví a medicína
Mladá fronta a. s., 

Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

PERSONÁLNÍ 
INZERCE


