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Výběrová řízení

Lékař/lékařka
Zdravotnická záchranná 
služba Pardubického kraje 
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku s odbornou nebo 
specializovanou způsobilostí 
(UM, ARO, chirurgie, interna, 
praktické lékařství, pediatrie). 

Nabízíme: 
•   profesionální kolektiv, 
•   špičkové vybavení, 
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení a další benefity,
•   profesionální růst formou 

práce na akreditovaném 
pracovišti, zakončený atestací 
v oboru urgentní medicína.

Kontakt: tel.:725 600 020, 
e-mail: ciza@zzspak.cz,  
www.zzspak.cz

ZDN A131008053

Lékař/lékařka
NH Hospital, a. s., 
Nemocnice Hořovice
přijme ihned lékaře na pozici 
lékař onkologického stacionáře. 
Vhodné i pro absolventy, 
interní kmen vítán. 
Bližší informace: tel.: 311 542 331.

A131008232

Lékař/lékařka
Přeloučská 
poliklinika, a. s.,
přijme praktického lékaře 
pro dospělé (možno i bez 
atestace, 2 roky praxe).

Nástup ihned.  
Výhodné platové podmínky.

Bližší informace: e-mail:  
info@preloucskapoliklinika.cz, 
tel.: 777 900 901 (vedoucí lékař).

ZDN A131008244

Lékař/lékařka
Hornická poliklinika 
s. r. o. v Ostravě 
přijme do PP praktického 
lékaře pro děti a dorost 
a klinického logopeda. 

Požadované vzdělání: VŠ v oboru.  
Úvazek: do 1,00 LM. 
Nástup možný ihned. 

Informace: tel.: 597 454 353 
(p. Vaňková).

A131008056

Lékař/lékařka
NZZ na Praze 3
hledá:
   lékaře se specializací  

do ambulance  
pro choroby plicní. 

Úvazek 1,0;  
možno i na částečný.

   lékaře se specializací 
vnitřní lékařství na 
oddělení následné péče.
Úvazek 1,0;  
možno i na částečný.

Kontakt:  
MUDr. Miroslav Indruch, 
tel.: 602 311 779.

A131008193

Lékař/lékařka
Rehabilitační středisko 
LRS Chvaly 
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru FBLR 
na částečný nebo plný úvazek. 

Kontakt:  
e-mail: chvaly@chvaly.cz,  
tel.: 602 133 078.

A131008255

Sestra
FN Motol, COS dospělí,
přijme sestru pro perioperační 
péči, nutná nástupní praxe, 
specializace v oboru vítána.
Nástup možný ihned. 

Kontakt: e-mail:  
Vladana.Rousalova@fnmotol.cz,  
tel.: 224 438 405.

ZDN A131007846

Staniční sestra
Domov seniorů v Praze 4 
přijme registrovanou 
všeobecnou sestru na pracovní 
pozici staniční sestry  
(SZŠ, jednosměnný provoz). 

Nástup možný ihned.
Nabízíme jistoty zavedené 
společnosti a motivační 
mzdový program.
Očekáváme samostatnost, 
spolehlivost a znalost 
práce na PC.

Kontakt:  
e-mail: soukupova@jmsoc.cz,  
gabriel@jmsoc.cz,  
tel.: 724 603 319, 267 990 151.

ZDN A131008100

Ostatní 

Hledám práci
Sestra s registrací 
hledá práci na klinice v Praze 1.
Kontakt: tel.: 739 885 219.

ZDN A131008050

Pronájem 
Volné prostory 
k pronájmu
vhodné jako ordinace nebo 
pro jiné zdravotní služby 
v objektu zavedené lékárny 
Alma, Foerstrova 1655/1, 
Hradec Králové, v sousedství 
zdravotního střediska. 

Výhodné nájemní podmínky. 
Prostory s výměrou do 230 m2. 

Více informací:  
tel.: 777 856 026,  
e-mail: dolezal.jiri@gmail.com

ZDN A131006904
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Nově prosím pro příjem  
personální inzerce kontaktujte:

Ing. Alenu Seidelovou                   
tel.: 225 276 341, 724 774 034

e-mail: seidelova@mf.cz

Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

personální inzerce zDn


