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PERSONÁLNÍ INZERCE

•   možnost ubytování i pro rodinu,
•   aktivní podporu dalšího 

vzdělávání.

Mzdové podmínky, další benefity 
a datum nástupu budou dohodnu-
ty při osobním pohovoru.
Do VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ budou 
zařazeni všichni zájemci, kteří 
zašlou svůj motivační dopis, pro-
fesní životopis, přehled dosavad-
ní praxe a kopie dokladů o dosa-
ženém vzdělání do 31. 3. 2015 na 
adresu: Léčebné lázně Jáchymov, 
a. s., personální ředitelka I. Tau-
berová, T. G. Masaryka 415, 362 51 
Jáchymov. Informace Vám poskyt-
ne personální ředitelka Ivana Tau-
berová, tel.: 724 070 610.

M151000080

Volná místa

Více pozic
Nemocnice Nový Jičín, a. s.,
Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 
PSČ: 741 01,
přijme:

   všeobecné sestry, zdravotnické 
asistenty, záchranáře

Požadujeme:
•   odbornou způsobilost dle zák. č. 

96/2004 Sb.

Nabízíme:
•   práci v regionálně významném 

zařízení,
•   možnost dalšího odborného 

růstu.

Platové podmínky:
•   nadstandardní, dohodou,
•   individuální přístup.

Benefity:
•   týden dovolené navíc, příspě-

vek na životní pojištění a rekre-
aci dětí,

•   příspěvek na stravování.

Termín nástupu: ihned

Kontakt: kariera@nnj.agel.cz
M151000037

Lékař/lékařka
Městská nemocnice 
následné péče Praha 9
přijme na lůžkové oddělení léka-
ře/ku. Požadujeme specializova-
nou způsobilost (interna, geria-
trie nebo neurologie). Nabízíme 
klidnou práci v malém kolektivu, 
velmi dobrou dopravní dostupnost 
(přímo u metra), motivující pla-
tové ohodnocení a benefity. Čás-
tečný úvazek možný. Kontakt:  
dr. Andrlová, tel: 284 000 855, 
 andrlova@mnnp.cz

M151000003

Primář
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:

   primáře na interní oddělení

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
special. způsobilost, praxe.
Nástup možný ihned. Nadstan-
dardní platové podmínky, byt  
3 + 1 k dispozici.
Kontakt: tel: 499 502 304 nebo  
e-mail: srnska@nemocnice.vrch-
labi.cz 

M151000050

Více pozic
Poliklinika Agel 
Česká Třebová
přijme praktického lékaře pro 
dospělé na plný úvazek a inter-
nistu (diabetologa) s možností 
výkonu funkce náměstka LPP.  
Požadujeme odbornou způsobi-
lost, pracovitost a spolehlivost. 
Nástup možný ihned. Kontakt: 
Ing. Artur Lukša – provozní ředitel,  
e-mail: artur.luksa@pol.agel.cz, 
tel: 581 071 582

M151000009

Fyzioterapeut/
fyzioterapeutka

Poliklinika I. P. 
Pavlova, s. r. o.,
přijme fyzioterapeuta/fyziotera-
peutku pro pracoviště rehabilita-
ce. VŠ vzdělání výhodou, osvěd-
čení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohle-
du v oboru fyzioterapeut. Veli-
kost úvazku dohodou. Nástup 
možný ihned. Motivující plato-
vé ohodnocení a příjemný kolek-
tiv. V případě zájmu zasílejte své 
CV na e-mail: smidova@poliklini-
kaippavlova.cz

M151000040

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí 
přijme:

   zástupce primáře na ARO
   lékaře na ARO – možno 
i absolventi
   lékaře na internu
   primáře, případně zást. 
primáře na internu

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe (zást. pri-
máře), I. at. vítána.
Nabízíme: výhodné finanční pod-
mínky, možnost ubytování. Ná-
stup: ihned
Kontakt: tel: 499 502 304, Srnská 
J., nebo e-mail: srnska@nemoc-
nice.vrchlabi.cz 

M141001543

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme od 1. 6. 2015:

   větší počet RTG laborantů
   2 RTG lékaře – se zkušeností  
práce s CT

Požadavky: VŠ, I. nebo II. atesta-
ce v oboru, příp. spec. způsobilost, 
praxe (lékaři), SZŠ nebo VŠ, regis-
trace (sestry).
V případě zájmu prosím kontak-
tujte personální oddělení nemoc-
nice, tel: 499 502 304, Srnská J., 
nebo e-mail: srnska@nemocnice.
vrchlabi.cz 

M141001543

Gynekolog
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:

   lékaře-gynekologa 
na ambulanci

Požadavky: VŠ, I. atestace + spe-
cial. způsobilost dle z. č. 95/2004, 
případně II. atestace
Práce na gynekol. ambulanci
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel: 499 502 304 nebo  
e-mail: srnska@nemocnice.vrch-
labi.cz 

M141001543

Lékař
Ústav hematologie 
a krevní transfuze 
v Praze 2
přijme lékaře se zájmem o práci 
na JIP hematologického pracovi-
ště v modifikovaném směnném 
provozu se zkušeností s prací na 
JIP interního směru nebo ARO se 
specializovanou způsobilostí ne-
bo těsně před ní (část pracovního 
úvazku je na klinickém výzkumu).

Kvalifikační předpoklady:
•   absolvování základního kmene 

interního nebo předpoklad jeho 
brzkého ukončení,

•   organizační a  komunikační 
schopnosti, občanská a morál-
ní bezúhonnost,

•   znalost práce na PC (aplikace MS 
Office, NIS),

•   vstřícnost a zodpovědnost.

Nabízíme:
•   vysoce odbornou a zajímavou 

práci,
•   zázemí špičkového pracoviště 

s mezinárodním certifikátem 
kvality péče,

•   moderní pracovní prostředí, pří-
jemný kolektiv,

•   odpovídající platové ohodno - 
ce ní,
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