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n Volná místa

Psychiatr

Psychiatrická léčebna Lnáře
hledá lékaře, příp. absolventa LF  
se zájmem o obor psychiatrie.
Nabízíme: byt 3+1 přímo v areálu 
léčebny, dobré pracovní podmínky, 
nadstandardní platové 
ohodnocení, možnost odborného 
růstu, při stabilizační dohodě 
významný podíl na nákladech na 
vzdělání (úhrada seminářů, kurzů 
atd.).
Kontakt: MUDr.Vladimír Muchl, 
tel. 383 495 101, mobil: 724 002 111, 
e-mail: muchl@pllnare.cz
Adresa: Psychiatrická léčebna 
Lnáře, 387 42 Lnáře.

ZDN 101017597

Lékař/lékařka

Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, s. p.
přijmou lékaře/lékařku pro 
léčebnu dospělých v Janských 
Lázních.
Požadavky: ukončené studium 
lékařského směru, specializace 
v oboru RFM, neurologie, 
specializace v oboru vnitřního 
lékařství výhodou, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: možnost kratšího 
úvazku, smluvní mzdu, služební 
telefon, byt do 3 měsíců od 
nástupu.

Nástup možný ihned, příp. podle 
dohody.
Informace na tel. 605 599 555,  
499 860 300 – vedoucí lékař 
MUDr. Dlouhá.
K písemné žádosti je nutné doložit 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, specializace), 
profesní životopis, fotokopii výpisu 
z rejstříku trestů nebo čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: MUDr. Zuzana Dlouhá, 
vedoucí lékař léčebny dospělých, 
Státní léčebné lázně Janské  
Lázně, s. p., 542 25 Janské Lázně.

ZDN 101017602

Lékař/lékařka

Institut klinické 
a experimentální medicíny, 
Vídeňská 1958/9,  
140 21 Praha 4,
přijme lékaře na pracoviště 
Autotransfuzní jednotky.

Atestace z vnitřního lékařství 
výhodou, praxe na transfuzním 
oddělení vítána.

Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Pagáčová,  
tel. 261 365 241–2, 261 363 063, 
e-mail: lipa@ikem.cz, event. 
písemné nabídky na výše 
uvedenou adresu.

ZDN 101017606

Praktický lékař

Soukromé NZZ v Praze 9  
na metru Vysočanská
hledá PL pro dospělé na částečný 
nebo plný úvazek.
Nástup 1. 1. 2011.
Kontakt: tel. 776 875 512,  
e-mail: info@recepce.eu

ZDN 101017614

Zdravotní sestra

Zaměstnám zdravotní 
sestru, i důchodkyni
i na poloviční pracovní úvazek,  
do privátní ortopedické ambulance 
na poliklinice Chodov, Praha 4.
Kontakt: mobil 608 701 454. 

ZDN 101017395

Lékař/lékařka

Městys Ševětín
hledá specializovaného lékaře 
(nejlépe ortopeda) pro 
provozování praxe (i na částečný 
úvazek) ve Zdravotnickém 
středisku městyse.
Městys pronajme k těmto účelům 
případným zájemcům nebytové 
prostory za výhodných podmínek.
Zdravotnické středisko je po 
celkové rekonstrukci a v současné 
době zahrnuje ordinace 
praktického lékaře, dětského 
lékaře, zubního lékaře 
a gynekologa.

Dále středisko nabízí služby typu 
rehabilitace a kosmetika.
Městys Ševětín se nachází 15 km 
severně od Českých Budějovic 
v blízkosti silnice E55 a zároveň  
na železniční trati  
Č. Budějovice–Praha.

Jedná se o obec se spádovým 
charakterem pro 7 okolních obcí, 
tj. dohromady se Ševětínem 
zhruba 3500 obyvatel.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na uvedených telefonních číslech, 
popř. e-mailem. Městys Ševětín, 
nám. Šimona Lomnického 2,  

373 63 Ševětín, tel. 387 997 244, 
tel./ fax 387 997 324, 
e-mail: obec@sevetin.cz

ZDN 101017423

Lékař/lékařka

Železniční poliklinika 
v Plzni hledá:

l  lékaře ORL na úvazek 0,4–1,0

l  lékaře do chirurgické 
ambulance s endoskopickým 
pracovištěm na úvazek 0,4–1,0 

Kontakt: sekretariát,  
tel. 972 523 255, MUDr. Hana 
Komínková, náměstek pro LPP,  
tel. 602 765 959.

ZDN 101017402

Pediatr

hledám pediatra k převzetí 
menší, perspektivní ordinace 
PLDD, v okr. Karviná.

Kontakt: tel. 596 816 813 večer, 
e-mail: sodeor@centrum.cz

ZDN 101017420

Fyzioterapeut

Oblastní nemocnice  
Náchod a. s.
hledá fyzioterapeuty pro oddělení 
akutní lůžkové rehabilitace 
Nemocnice Náchod.
Nadprůměrné mzdové 
ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Oblastní nemocnice Náchod a. s., 
k rukám Mgr. Lukáše Holuba, 
vedoucího oddělení personálního 
rozvoje a mezd, Purkyňova 446, 
547 69 Náchod.

Informace na tel. +420 491 601 651, 
+420 737 271 012, e-mail:  
holub.lukas@nemocnicenachod.cz

ZDN 101017409

Lékař/lékařka

Hledáme lékaře s kladným 
vztahem k přírodní medicíně 
pro práci s vynikajícím 
diagnostickým přístrojem, 
ojedinělým v ČR.
Nejlépe Praha a okolí, nutná 
znalost NJ nebo AJ.
Vysoké platové ohodnocení.
Pro informace volejte 608 308 312.

ZDN 101017417

Sestra

Klinika ESET přijme:
sestru pro práci v denním 
stacionáři – úvazek 1,00
sestru pro práci ve frakcionovaném 
stacionáři – úvazek 0,3–0,4, 
pracovní doba po, út, st – 16.30–
20.00 hod. Vhodné jako přivýdělek.
Vhodné pro sestry s praxí na 
psychiatrii.
U obou míst vítáme 
psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý).
Nabídky s profesním CV zasílejte 
na: ESET, Renata Konopásková, 
Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz, 
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101016897

n Různé

Prodám praxi praktického 
lékaře pro dospělé vPraze 9.
Tel. 604 930 442

ZDN 101017624

www.medicontact.cz – 602 730 637
zprostředkování prodeje 
zdravotnických praxí a zařízení.

ZDN 101014863

Koupím gynekologickou 
ambulanci v Praze a okolí.
Tel. 776 602 688.

ZDN 101016837

personální 
inzerce
je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany 
nebo na e-mailové adrese:

kunova@mf.cz

www. ZDN.cz

In
ze

rc
e 

10
10

17
83

7 
▼

35_ZN_4110.indd   35 6.10.2010   16:21:43


