
•   možnost dalšího vzdělávání a dal
ší zaměstnanecké benefity.

V  případě vážného zájmu za
šlete profesní životopis, osobní  
dotazník, kopii dokladů o dosa
ženém vzdělání a výpis z rejst
říku  trestů na adresu: ÚHKT – 
sekre tariát přednosty klinického   
úseku, U Nemocnice 1, 128 20 Pra
ha 2.

M151000028

Psychiatrická sestra
Klinika ESET Praha
přijme psychiatrickou sestru s psy
choterapeutickým vzděláním, úv. 
1,00. Práce v denním stacioná
ři a ambulanci, pondělí – pátek. 
Nabídky a CV zasílejte na: ESET, 
paní Renata Konopásková, Vej
vanovského 1610, 149 00 Praha 4,  
email: klinikaeset@volny.cz, tel. 
a fax: 242 485 855

M151000070

Lékař/lékařka
Nemocnice Kyjov, 
p. o., přijme
lékaře/lékařku na oddělení: 

   infekční
   oční
   ošetřovatelské péče

Požadujeme:
•   ukončené vysokoškolské vzdělání,
•   zařazení do oboru, základní kmen 

v oboru vítán,
•   zdravotní způsobilost a bezúhon

nost dle zákona č. 95/2004 Sb. 
v platném znění.

Nabízíme:
•   dobré pracovní podmínky,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   příspěvek na penzijní připo 

jištění,
•   ubytování.

Nástup možný ihned.

Bližší informace podá náměstek 
LPP doc. MUDr. Svoboda, CSc.,  
FRCS(T), na tel.: 00420 602 514 303, 
email: svoboda.petr@nemkyj.cz.

V případě Vašeho zájmu zašle
te profesní životopis na adresu:
Nemocnice Kyjov, p. o., sekreta
riát, Strážovská 1247, 697 33 Ky
jov, nebo na email: sekretariat@
nemkyj.cz.

M151000025

Endokrinolog
Přijmu endokrinologa na částeč
ný úvazek, zatím 1 den v týdnu, 
do zavedené ordinace  Endokri
nologie Kladno, s. r. o. Možnost 
pozdějšího odkoupení praxe. Kon
takt: nyvltova.endokrinologie@
email.cz

M151000031

Lékař
Rehabilitační oddělení 
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro oddělení 
rehabilitace

Požadujeme:
•   VŠ lékařství, specializovanou 

způsobilost v oboru,
•   uvítáme zařazení v přípravě na 

obor rehabilitační a fyzikální 
medicína,

•   vhodné i pro absolventy VŠ.

Nabízíme:
•   plný pracovní úvazek,
•   pracovní poměr na dobu urči

tou, s výhledem na trvalý pra
covní poměr,

•   mzdové ohodnocení podle stup
ně vzdělání,

•   dobré podmínky pro další 
vzdělávání,

•   možnost ubytování na nemoc
niční ubytovně od února 2015.

Nemocnice Tábor, a. s., má  
udělenou akreditaci pro obor 
 Rehabilitační a  fyzikální me  
dicíny.
Nástup ihned, popřípadě dle 
dohody.
Bližší informace podá: MUDr. 
Vladislava Míková, primářka od
dělení, tel.: 381 607 100; mobil: 
603 224 819, 
email: vladislava.mikova@ne
mta.cz.

M151000055

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

   větší počet fyzioterapeutů
   sestry na NIP, OAM

Požadujeme: adekvátní vzdělání 
pro dané profese, ARIP vítán, pra
xi. Nástup možný ihned. 
Kontakt: tel: 499 502 304 nebo  
email: srnska@nemocnice.vrch
labi.cz 

M151000006

Fyzioterapeut/
fyzioterapeutka

Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s.,
přijme:

   fyzioterapeuta/ku 

Požadujeme:
•   VŠ bakalářské, VOŠ v oboru,
•   osvědčení ve smyslu zákona  

č. 96/2004 Sb., § 66 (registra ce) 
a specializovanou způsobilost,

•   uživatelskou znalost práce na PC,
•   znalost cizího jazyka vítána – 

NJ, RJ,

•   profesionální přístup, komuni
kativnost, korektní a vstřícné 
chování a vystupování,

•   předpoklady pro týmovou 
spolupráci,

•   aktivní přístup k práci,
•   m o r á l n í  a   o b č a n s k o u 

bezúhonnost.

Nabízíme:
•   odpovídající mzdové ohodnocení, 

náborový příspěvek 10 000 Kč,
•   aktivní podporu dalšího vzdělá

vání a získání erudice,
•   zázemí a  stabilitu silné 

společnosti,
•   zajímavou a tvůrčí práci v přátel

ském kolektivu a příjemné pra
covní prostředí,

•   zaměstnanecké výhody 
a benefity,

•   možnost ubytování 1 rok zdarma.

Datum nástupu: ihned nebo dle 
dohody.
V případě zájmu zašlete svůj pro
fesní životopis na adresu perso
nálního oddělení nebo na email: 
tauberova@laznejachymov.cz, 
případně kontaktujte personál
ní ředitelku I. Tauberovou na 
tel: 724 070 610.

M151000078

Lékař/lékařka
Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s.,
přijme:

   lékaře/ku

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 

specializovaná způsobilost RFM 
výhodou,

•   způsobilost k výkonu povolání lé
kaře podle zákona č. 95/2004 Sb.,

•   znalost NJ, RJ a AJ, alespoň jeden 
z nich na dobré úrovni,

•   profesionální přístup, komuni
kativnost, korektní a vstřícné 
chování a vystupování,

•   předpoklady pro týmovou 
spolupráci,

•   zdravotní, občanskou a morální 
bezúhonnost.

Nabízíme:
•   odpovídající mzdové ohodnocení, 

náborový příspěvek 20 000 Kč,
•   aktivní podporu dalšího vzdělá

vání a získání erudice,
•   zázemí a stabilitu silné spo

lečnosti na akreditovaném 
pracovišti,

•   zajímavou a tvůrčí práci v přátel
ském kolektivu a příjemné pra
covní prostředí,

•   možný částečný úvazek,
•   vhodné pro absolventa, dů 

chodce,
•   zaměstnanecké výhody a bene 

fity,
•   možnost ubytování.

Datum nástupu: ihned nebo dle 
dohody.
V případě zájmu zašlete svůj pro
fesní životopis na adresu per
sonálního oddělení nebo na  
email: tauberova@laznejachy
mov.cz, případně kontaktujte per
sonální ředitelku I. Tauberovou  
na tel: 724 070 610.

M151000081

Vedoucí molekulární 
genetiky 

Soukromé zdravotnické zařízení 
v Praze (GENvia, s. r. o.) hledá do 
genetické laboratoře vedoucího 
molekulární genetiky. 
Kontakt: tel.: 721 669 444, info@
genvia.cz 

Atestovaná laborantka
Soukromé zdravotnické zařízení 
v Praze (GENvia, s. r. o.) hledá do 
genetické laboratoře laborantku 
s atestací z genetiky. 
Kontakt:  tel.: 721 669 444, info@
genvia.cz
 M151000084

Lékař
Rehabilitační oddělení 
Oblastní nemocnice 
Kladno, a. s.,
přijme lékaře, nejlépe s kmenem, 
na celý úvazek pro lůžkovou i am
bulantní část oddělení.
Kontakt: MUDr. Marta Melicher
číková, tel: 312 606 569
Email: marta.melichercikova@
nemocnicekladno.cz

M151000087

Lékař
Úrazová nemocnice v Brně
přijme lékaře na AR oddělení. 
Bližší informace podá MUDr. Do
ležalová Lenka, vedoucí lékařka,  
email: l.dolezalova@unbr.cz

M151000090

Lékař
Ústav pro matku a dítě  
v Praze Podolí
příjme lékaře v oborech:

   gynekologie a porodnictví
   anesteziologie

Nabízíme:
•   zázemí stabilní společnosti 

s tradicí,
•   příjemný kolektiv,
•   5 týdnů dovolené,
•   příspěvek na stravování,
•   jazykové kurzy a další benefity,
•   zajištění ubytování (pronájmu 

bytu) v Praze.

Požadavky na lékaře v oboru gy
nekologie a porodnictví:
•   ukončený základní kmen,
•   atestace v oboru gynekologie a po

rodnictví velmi vítána.

Požadavky na lékaře v  oboru 
anesteziologie:
•   atestace v oboru anesteziologie.

Nástup dle dohody.  
Další informace na adrese: 
personalni@upmd.eu, 
tel: 296 511 240, 800.

M151000097
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PERSONÁLNÍ INZERCE

Příjem personální inzerce:

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
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