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Výběrová řízení

Vedoucí lékař/lékařka
Ředitel Ústavu pro 
péči o matku a dítě 
Praha 4 – Podolí 
vypisuje výběrové řízení  
na místo vedoucího 
lékaře histopatologie-
-gynekopatologie.

Požadujeme: 
•   vysokoškolské vzdělání 

příslušného směru 
s odpovídající atestací,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost,

•   schopnost vedoucí, 
organizační  
a manažerské činnosti,

•   praxi alespoň 10 let,
•   nástup ihned.

Nabízíme:
•   práci ve špičkovém 

zdravotnickém zařízení,
•   nadprůměrné platové 

ohodnocení,
•   možnost odborného 

a vědeckého rozvoje,
•   sociální výhody,
•   možnost pronájmu bytu  

2 + kk.

Požadované dokumenty:
•   přihláška  

k výběrovému řízení,
•   životopis s přehledem 

profesní praxe,
•   kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání.

Písemné nabídky zasílejte do 
2 týdnů od zveřejnění na adresu: 
Ústav pro péči o matku a dítě, 
sekretariát ředitele, Podolské 
nábřeží 157, 147 00 Praha 4, 
e-mail: sekretariat@upmd.eu

ZDN A131008875

Volná místa

Vedoucí lékař/lékařka
Kardia, s. r. o., 
nestátní zdravotnické 
zařízení se zaměřením na 
pracovně lékařskou péči 
v ambulantních ordinacích, 
hledá do svého týmu vedoucího 
lékaře závodní ordinace.

Místo výkonu práce: 
Ovčáry u Kolína

Požadujeme: 
•   atestaci v oboru všeobecné, 

praktické nebo tělovýchovné 
lékařství, RFM,

•   manažerské schopnosti 
a praxi ve vedení lidí.

Nabízíme:
•  zaměstnání na HPP, 
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení, 
•   firemní benefity, 
•   odborně zajímavou práci.

V případě vašeho zájmu zašlete  
své CV na e-mail: 
jobs@kardia.cz
Kontakt:  
Mgr. Zuzana Trpáková,  
tel.: 724 535 282.

ZDN A131008956

Lékař/lékařka 
Zdravotnická 
záchranná služba 
Karlovarského kraje
přijme lékaře/lékařku.

Místo působení: 
Karlovarský kraj
(lékař/lékařka pro Sokolov, 
Cheb nebo Ostrov, oblast 
Mariánskolázeňska 
a Toužimska)

Požadujeme vzdělání  
naplňující vyhlášku č. 99/2012

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

ohodnocení, 

•   směnný provoz, 
•   30 dní dovolené, 
•   zaměstnanecké benefity, 
•   náborový příspěvek kraje.

Kontakt a informace:  
tel.: 353 362 570, e-mail:  
r.sykora@zachrankakv.cz

ZDN A131008961

Lékař/lékařka – koroner
Zdravotnická 
záchranná služba 
Karlovarského kraje
přijme lékaře/lékařku 
– koronera.

Místo působení: 
Karlovarský kraj

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost, 
•   řidičské oprávnění sk. B, 
•   pracovní dobu  

15:30–07:00 hodin.

Nabízíme:
•   služební vozidlo koronera, 
•   velmi zajímavé finanční 

ohodnocení.

Kontakt a informace:  
tel.: 353 362 570, e-mail:  
r.sykora@zachrankakv.cz

ZDN A131008964

Chirurg
Jesenická nemocnice, 
spol. s r. o.,
přijme pro chirurgické 
oddělení lékaře s atestací 
nebo bez atestace.

Pracoviště má akreditaci pro 
obor všeobecné chirurgie 
a urgentní chirurgie.

Nabízíme dobré platové 
podmínky, byt a další 
zaměstnanecké výhody.

Kontakt: e-mail: 
m.mrklovska@jesnem.cz,  
tel.: 603 827 265  
– MUDr. Petr Krátký,  
primář chirurgického odd.

ZDN A131008776

Internista a revmatolog
Do moderně 
zrekonstruované 
ordinace v Ostravě
přijmu lékaře internistu 
a revmatologa na částečný 
nebo plný úvazek.

Ordinace je vybavena 
zákrokovým sálkem, infuzní 
místností, ultrazvukovým 
přístrojem, TK Holterem, 
EKG, PC sítí, lékárna, RHB. 

Výhodné pracovní podmínky. 
Ordinace je v centru města, 
blízko MNOF, parkování 
před objektem. 

Kontakt: 
tel.: 596 618 395, 602 519 218.

ZDN A131008358

Praktický 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 A131008245

Gynekolog/
gynekoložka

Do soukromého 
ambulantního zařízení 
v centru Prahy 
přijmeme gynekoložku/
gynekologa.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, benefity 
a výhodnou pracovní dobu. 

Kontakt:  
tel.: 603 404 401, 224 912 242, 50.

ZDN A131008399

Praktický lékař/lékařka 
pro děti a dorost

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Olomouci 
hledá praktického lékaře 
pro děti a dorost. 

Požadujeme potřebné  
odborné vzdělání,  
schopnost samostatné práce. 
Nástup možný ihned, 
nabízíme výhodné platové 
a pracovní podmínky. 

Kontakt: tel.: 603 851 231.
 ZDN A131008308

Ostatní

Pronájem
Pronajmu prostory pro 
ordinaci lékaře v Ostravě.
Prostory jsou v centru města, 
moderně zrekonstruované, 
vybavené PC sítí, ultrazvukem, 
EKG, TK Holterem, zákrokovým 
sálkem, infuzní místností. 
RHB, lékárna, bezbariérový 
přístup, blízko MNOF, 
parkování před objektem. 

Výhodné podmínky, možnost 
pronájmu i na jednotlivé dny. 

Kontakt:  
tel.: 596 618 395, 602 519 218.
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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


