
Primář
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme pro nově otevírané lůžko-
vé rehabilitační oddělení:

   primáře RHB

Požadavky: VŠ, atestace 
v   oboru + specializovaná způ-
sobilost v oboru rehabilitační 
a   fyzikální medicína, licence 
ČLK – primář.

Kontakt: Srnská J., 
e-mail: srnska@nemocnice.vrch-
labi.cz, nebo tel: 499 502 304

M151000358

Dermatolog
Hledáme dermatologa pro Kožní 
kliniku Achillea v Praze 8, která 
se specializuje na chronická kož-
ní onemocnění. Široké spektrum 
diagnóz, včetně možnosti rozvoje 
v estetické a korektivní dermato-
logii. Moderní pracoviště, příjem-
né pracovní prostředí, motivač-
ní odměňování, lidsky fungující 
tým, dobrá dopravní dostupnost. 
Akreditace MZ pro specializační 
vzdělávání.

Více na www.achillea.cz, nebo 
na tel.: 603 222 123.

M151000361

Lékař RHB
Nemocnice Na Homolce 

přijme pro oddělení rehabilitač-
ní a fyzikální medicíny lékaře L3 
se specializovanou způsobilostí 
RFM (FBLR), lékaře L2 s absolvo-
vaným společných kmenem, pří-
padně lékaře L1. 

Praxe na interním či neurologic-
kém oddělení výhodou. Možno 
i na zkrácený pracovní úvazek. 
Vhodné i pro důchodce. 

Nabízíme profesní růst, podporu 
vzdělávání, velmi dobré platové 
podmínky, program zaměstna-
neckých benefitů.

V případě zájmu kontaktujte pa-
ní Věru Pokojovou, 
tel.: 603 440 145.

M151000388

Gynekolog, porodník
Ústav pro péči o matku 
a dítě v Praze
přijme:

   lékaře v oboru gynekologie 
a porodnictví

Požadujeme ukončený základní 
kmen, atestace v oboru vítána. 
Nabízíme zázemí stabilní společ-

nosti s tradicí, příjemný kolek tiv, 
5 týdnů dovolené, příspěvek na 
stravování, jazykové kurzy a další 
benefity. Možnost zajiš tění pro-
nájmu bytu v blízkosti pracoviš-
tě. Nástup dle dohody.

Kontakt: personalni@upmd.eu, 
tel.: 296 511 240, 800.

M151000285

 
Anesteziolog

Ústav pro péči o matku 
a dítě v Praze
přijme:

   lékaře anesteziologa

Požadujeme atestaci v oboru. Na-
bízíme zázemí stabilní společnos-
ti s tradicí, příjemný ko lektiv, 
5 týdnů dovolené, pří spěvek na 
stravování, jazykové kurzy a další 
benefity. Mož nost zajištění pro-
nájmu bytu v blízkosti pracoviš-
tě. Nástup dle dohody.

Kontakt: personalni@upmd.eu, 
tel.: 296 511 240, 800.

M151000287

Lékař-psychiatr
Psychiatrická léčebna  
Lnáře
hledá lékaře, příp. absolventa 
LF se zájmem o obor psychiatrie.

Nabízíme byt 3+1 nebo 2+1 přímo 
v areálu léčebny, dobré pracovní 
podmínky, nadstandardní pla-
tové ohodnocení, možnost od-
borného růstu, při stabilizační 
dohodě významný podíl na ná-
kladech na vzdělání (úhrada se-
minářů, kurzů atd.).

Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel.: 724 002 111, e-mail: vmuchl@
email.cz,
prim. MUDr.Jana Zahradníko-
vá, tel.: 605 164 841, e-mail: se-
kretariat@pllnare.cz

M151000358

Lékař – kardiolog
Městská nemocnice 
následné péče (Praha 9) 

přijme do kardiologické ambu-
lance lékaře/ku. Specializovaná 
způsobilost v oboru kardiologie 
podmínkou. 

Velmi dobrá dopravní dostupnost 
(přímo u stanice metra B), nad-
standardní a motivující platové 
ohodnocení, benefity. 

Částečný úvazek možný. 

Kontakt: p. Vašinková, 
tel: 284 000 824, 
e-mail: vasinkova@mnnp.cz
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