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Volná místa
Odborný pracovník 

Thomayerova nemocnice 
s poliklinikou, Vídeňská 
800, 140 59 Praha 4 – Krč
přijme odborného pracovníka 
– vysokoškoláka pro laboratoř 
molekulární genetiky. 

Náplní práce budou klinická 
molekulárně genetická vyšetření 
a výzkumná činnost.

Požadujeme:
•   magisterský studijní obor 

přírodovědného zaměření,
•   atestace v oboru molekulární 

genetiky vítána.

Nabízíme:
•   možnost celoživotního vzdělávání 

a další profesní rozvoj,
•   pro mimopražské  

možnost ubytování,
•   zaměstnanecké benefity.

Nástup možný ihned. 

Bližší informace: primář 
oddělení patologie a molekulární 
medicíny doc. MUDr. Radoslav 
Matěj, Ph.D., tel.: 261 083 741, 
e-mail: radoslav.matej@ftn.cz

ZDN M131000361

Lékař/ka – dětská JIP
Fakultní nemocnice v Motole 
přijme lékaře/ku na JIP 
Dětského kardiocentra. 

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost 

v oboru pediatrie nebo AR, 
•   atestace v nástavbovém 

oboru dětská kardiologie, 
interní medicína nebo 
neonatologie vítána,

•   minimálně roční praxe na 
dětském ARO, pediatrické nebo 
neonatologické JIP podmínkou. 

Kontakt: 
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., 
Dětské kardiocentrum FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail: 
jan.janousek@lfmotol.cuni.cz

ZDN M131000349

Lékař/ka 
– ambulance pro cizince

Fakultní nemocnice v Motole 
přijme lékaře/ku na zástup za 
MD do ambulance pro cizince. 

Požadujeme: 
•   atestaci z všeobecného 

nebo interního lékařství, 
•   znalost RJ, AJ a práce na PC. 

Nabízíme:
•   plný úvazek,
•   nástup 1. 11. 2013,
•   ubytování pro mimopražské. 

Kontakt: prim. MUDr. Jaroslava 
Kulhánková, oddělení primární 
péče FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5, tel.: 22443 8559, e-mail: 
jaroslava.kulhankova@fnmotol.cz

ZDN M131000346

Lékař – internista 
na Emergency

Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha
přijme pro oddělení Emergency:
•   1 lékaře zařazeného do 

specializačního vzdělávání 
v oboru vnitřní lékařství  
(odborná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství a ukončený 
povinný specializační základ) 

•   1 lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru vnitřní  
lékařství 

Požadujeme zájem  
o urgentní medicínu.

Kontakt: primář Emergency 
plk. MUDr. Pavel Kupka,  
tel.: 973 203 260–1,  
e-mail: pavel.kupka@uvn.cz 
Další požadavky a informace: 
www.uvn.cz 

ZDN M131000307

Lékař/ka – LSPP
Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha 
přijme na dohodu lékaře 
pro zajištění lékařské služby 
první pomoci pro dospělé.
Jedná se o směnný provoz:  
Po–Pá 19.00–7.00 hod, So+Ne  
7.00–19.00 hod a 19.00–7.00 hod.
Požadujeme specializovanou 
způsobilost v oborech vnitřního 
lékařství, praktického lékařství pro 
dospělé, eventuálně chirurgie. 

Kontakt: primář Emergency 
pplk. MUDr. Pavel Kupka, 
tel.: 973 203 260–1, 
e-mail: pavel.kupka@uvn.cz 
Další požadavky a informace: 
www.uvn.cz

ZDN M131000273

Primář/ka gynekologie 
a porodnictví

Stodská nemocnice, a. s.,
přijme do pracovního poměru 
primáře/-ku gynekologicko-
-porodnického oddělení.

Nabízíme:
•   práci v dobrém kolektivu,
•   výhodné platové podmínky, 
•   příspěvek na životní  

a penzijní pojištění,
•   byt.
Nástup možný od 1. 10. 2013.

Kontakt: prim. MUDr. Roman Tytl,  
tel.: 377 193 520, 728 990 905, 

e-mail: 
tytl.roman@nemocnice-stod.cz

ZDN M131000358

Lékař/ka – ARO
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme lékaře/-ky 
anesteziology na ARO

Požadujeme: 
•   odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 
bezúhonnost dle zákona 
č. 95/2004 Sb.,

•   ukončení základního 
anesteziologického kmene,

•   specializovaná způsobilost 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína vítána.

Nabízíme:
•   práci v moderním zařízení 

s akreditací II. typu,
•   podporu odborného profesního 

růstu bez jakýchkoli 
stabilizačních závazků,

•   možnost ubytování,
•   zaměstnanecké benefity,
•   perspektivní zaměstnání 

v oblasti Jizerských hor 
s možností sportovního vyžití.

 
Případné zájemce prosíme 
o zaslání strukturovaného 
životopisu e-mailem na adresu: 
miroslava.stranska@nemlib.cz

ZDN M131000352

Lékař/ka – psychiatrie
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře psychiatry 
vzhledem k rozšíření kapacity 
psychiatrického oddělení 
v nově budovaném pavilonu. 
Specializovaná způsobilost 
vítána. Nástup dle dohody.

Nabízíme:
•   práci v moderním prostředí, 
•   podporu dalšího 

vzdělávání v oboru,
•   možnost získání 

služebního bytu. 

Bližší informace:  
prim. MUDr. Zdeňka Kovářová,  
tel.: 461 569 341,  
e-mail: kovarova@nemsy.cz
Písemné nabídky doplněné 
profesním životopisem 
zasílejte na adresu: Svitavská 
nemocnice, a. s., ředitelství, 
Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy.  

ZDN M131000324 

Lékař/ka – PGO 
Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s., 
příjme do pracovního poměru 
lékaře/ku na oddělení PGO. 
Požadujeme atestaci nebo 
specializovanou způsobilost 
v tomto oboru. 

Nabízíme: 
•   plný úvazek, 
•   ubytování a další 

zaměstnanecké benefity,
•   nástup možný ihned. 

Své životopisy zasílejte na adresu: 
Ing. Jitka Rejzlová – personální 
oddělení, Václava Klementa 147, 
293 01 Mladá Boleslav, 
e-mail: jitka.rejzlova@onmb.cz

ZDN M131000320

Lékař/ka – ZZS
Zdravotnická záchranná 
služba Pardubického kraje 
přijme na výjezdové základny v kraji 
do pracovního poměru lékaře/-ku se 
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: e-mail: ciza@zzspak.cz, 
tel.: 725 600 020, www.zzspak.cz

ZDN M131000310

Dětský lékař/ka
– lázně

Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, státní 
podnik, náměstí Svobody 
272, 542 25 Janské Lázně
přijmou lékaře/lékařku pro dětskou 
léčebnu v Janských Lázních.

Požadujeme:
•   ukončené studium medicíny,
•   specializaci v oboru dětské 

lékařství, RFM, dětská 
neurologie nebo ortopedie,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Nabízíme:
•   plný nebo kratší úvazek,
•   nadstandardní ohodnocení,
•   5 týdnů dovolené,
•   možnost přidělení  

služebního bytu.

Nástup možný ihned, případně dle 
dohody – nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky s CV zaměřeným 
na dosavadní odbornou praxi, 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, specializace), 
fotokopii dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti nebo čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti 
zasílejte e-mailem na adresu: 
olga.cervena@janskelazne.com

ZDN M131000246

Ergoterapeut/ka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s. p.,
přijmou ergoterapeuta/
ergoterapeutku (i absolventa).
Nástup možný ihned. Možnost 
ubytování v lázeňské ubytovně.
Kontakt: Dagmar Žáková, 
tel.: 736 415 484, e-mail:  
dagmar.zakova@janskelazne.com

ZDN M131000246

Fyzioterapeut/
ergoterapeut

Psychiatrická léčebna 
U Honzíčka v Písku 
přijme registrovaného 
fyzioterapeuta bez dohledu nebo 
ergoterapeuta bez dohledu nebo 
odborného pracovníka – pracovního 
terapeuta do pracovního poměru. 
Podmínky budou upřesněny při 
osobním pohovoru.
Kontakt: MUDr. Petr Pumpr, 
tel.: 602 271 424, e-mail: 
petrpumpr@hotmail.com

ZDN M131000266

Sestra
Do sdružené ambulantní 
gynekologicko-porodnické 
praxe v centru Prahy
přijmeme sestru  
(nejlépe porodní asistentku).

Nabízíme: 
•   výhodné platové podmínky, 
•   výhodnou pracovní dobu,
•   5 týdnů dovolené a další benefity, 
•   možnost vzdělávání.

Kontakt: MUDr. Vilém Jelínek, 
tel.: 603 404 401, 224 912 242, 250.

ZDN M131000279

Všeobecné sestry
Jihoměstská sociální, a. s.,
příjme dvě všeobecné sestry 
s registrací do nepřetržitého 
provozu pro ošetřovatelské 
centrum a domov pro seniory. 
Nástup možný ihned.
Kontakt: Izabel Soukupová – 
vedoucí sestra, tel.: 724 603 319.

ZDN M131000317

Laborant/ka a VŠ nelékař
Zdravotnická genetická 
laboratoř v Praze 
GENvia, s. r. o,
přijme laboranta/-ku a odborného 
pracovníka v laboratorních 
metodách. Nástup možný ihned.

ZDN M131000355

Ostatní
Prodej/pronájem

Prodám, eventuálně 
pronajmu 
ordinaci lékaře FBLR (0,75) 
a neurologie (0,25). 
Info: www.rehabilitace-policka.cz

ZDN M131000198


