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PERSONÁLNÍ INZERCE

•   minimálně základní chirur-
gický kmen,

•   spec. způsobilost v oboru cév-
ní chirurgie vítána,

•   aktivní znalost cizího jazyka,
•   flexibilitu, samostatnost, spo-

lehlivost a odpovědnost,
•   aktivní přístup k práci,
•   vstřícné chování a vystupování.

Nabízíme:
•   smluvní mzdu,
•   práci na plný úvazek,
•   možnost dalšího odbor-

ného rozvoje s  podporou 
zaměstnavatele,

•   profesionální zázemí a stabil-
ní zaměstnání.

Benefity:
•   příspěvek na životní pojištění,
•   příspěvek na stravování,
•   týden dovolené navíc,
•   firemní mateřská školka aj.

Termín nástupu: možný ihned 
nebo dle dohody

Kontakt: Mgr. et Bc. Simona 
Szusciková, e-mail: simona.
szuscikova@npo.agel.cz, tel.: 
+420 558 304 103

M151000330

Gynekolog
Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, 
příspěvková organizace,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře gynekologa se 
specializovanou způsobilostí 
na funkční místo zástupce 
primáře gynekolo gicko- 
-po rodnického oddělení

Nabízíme práci na moderně vy-
baveném oddělení, nadstandard-
ní platové podmínky, možnost 
získání ubytování (ubytovna 
nebo byt).

Nástup možný ihned.

Kontakt: MUDr. Ivan Pavlák, 
náměstek LPP, tel.: 606 720 773;  
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz,
Sdružené zdravotnické zaříze-
ní Krnov, I. P. Pavlova 9, 794 
01 Krnov

M151000324

Lékař/-ka
Vojenská lázeňská 
léčebna Karlovy Vary
přijme do pracovního poměru:

   lékaře/lékařku

Nástup možný ihned.
Možno i na zkrácený pracovní 
úvazek, živnostenský list, jako 

Volná místa

Více pozic
Fakultní nemocnice Plzeň
přijme zaměstnance na pozici:

   lékař pro Onkologickou 
a radioterapeutickou kliniku

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání lékař-

ského směru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru klinická nebo radiač-
ní onkologie výhodou, 

•   případně ukončený základní 
interní kmen výhodou,

•   zdravotní způsobilost a bezúhon-
nost dle zákona č. 95/2004 Sb.

   lékař pro Ústav imunologie 
a alergologie 
(dětská alergologická 
ambulance)

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání lékař-

ského směru,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru pediatrie, příp. ukon-
čený pediatrický kmen,

•   specializovaná způsobilost 
v oboru alergologie a klinická 
imunologie výhodou,

•   praxe v oboru vítána,
•   zdravotní způsobilost a bezúhon-

nost dle zákona č. 95/2004 Sb.

   biomedicínský technik pro 
Oční kliniku 
(sítnicové aplikační 
centrum)

Požadujeme:
•   odbornou způsobilost k výko-

nu povolání biomedicínské-
ho technika dle § 20 zákona  
č. 96/2004 Sb.,

•   praxe v oboru vítána,
•   zdravotní způsobilost a bez - 

úhonnost.

Písemné přihlášky doložené pro-
fesním životopisem s uvede-
ním údajů o dosavadní praxi, 
doklady o dosaženém vzdělání 
a platným výpisem z trestního 
rejstříku zasílejte do 10 dnů po 
uveřejnění na adresu: Fakult-
ní nemocnice Plzeň, oddělení 
personálního řízení a organi-
zace, Edvarda Beneše 1128/13, 
305 99 Plzeň
e-mail: grubrova@fnplzen.cz, 
tel.: 377 402 223

M151000334

Více pozic
Nemocnice Podlesí, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře/lékařku na oddělení 
preventivní medicíny 
a pracovního lékařství

Požadujeme:
•   způsobilost podle zákona 

č.95/2004 Sb.,
•   bezprostředně před nebo s do-

končeným interním kmenem,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru všeobecné nebo inter-
ní lékařství vítána,

•   flexibilitu, samostatnost, spo-
lehlivost a odpovědnost.

Nabízíme:
•   nadstandardní  platové 

podmínky,
•   práci na částečný nebo plný 

úvazek,
•   možnost zajištění ubytování,
•   profesionální zázemí a stabil-

ní zaměstnání.

   lékaře/lékařku na oddělení 
cévní a miniinvazivní 
chirurgie

Požadujeme:
•   způsobilost podle zákona 

č.95/2004 Sb.,In
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