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Volná místa

Více pozic
Nemocnice Blansko 
přijme na nově vybudované 
moderní oddělení 
jednodenní péče lékaře:

   Chirurga se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
   Urologa se specializovanou 
způsobilostí v oboru

Nástup dle dohody. 

Bližší informace získáte 
u náměstka pro LPP 
MUDr. Kubiše na tel.: 
725 851 536 nebo na e-mailu: 
kubis@nemobk.cz 

ZDN A121001001

Primáři
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí 
přijme: 

   Primáře na gynekologicko-
porodnické oddělení
   Primáře na ARO

Požadujeme: VŠ, II. atestaci 
v oboru, organizační a řídicí 
schopnosti, praxi.

Kontakt na tel.: 499 502 304 
nebo e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A121000882

Chirurg
Hledám chirurga 
se specializovanou způsobilostí 
v oboru na úvazek 0,4 pro 
chirurgickou ambulanci 
ve Slavkově u Brna. 
Nejlépe i se sestrou.
Pracovní doba: pondělí 
odpoledne, středa celý 
den, eventuálně jen 
odpoledne, a každou druhou 
sobotu dopoledne. 
Vhodné pro aktivního 
důchodce či lékařku na MD.

Chirurgie – proktologie, s. r. o,  
Palackého nám. 77, 
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 117, 602 737 818. 

ZDN A121000887

Ortoped
MEDITERRA, s. r. o.  
– Rehabilitační  
klinika Malvazinky, 
U Malvazinky 177/7, Praha 5,
přijme lékaře na 
oddělení ortopedie.

Požadujeme: 

•   zařazení do specializačního 
vzdělávání v oboru ortopedie.

Nabízíme: 

•   práci na plný úvazek, 

•   týden dovolené navíc. 

Nástup možný ihned.

V případě vašeho zájmu prosím 
zašlete profesní životopis na 
e-mail: sadilkova@mediterra.cz  
(Alena Sadílková, personální 
odd., MEDITERRA, s. r. o.) 

Kontakt na tel.: 251 116 653.
ZDN A121000879

Fyzioterapeut/
fyzioterapeutka

Olivova dětská 
léčebna, o. p. s.,
přijme do svých řad nové 
pracovníky na pozici 
fyzioterapeut/ka.

Požadujeme:

•   platnou registraci z MZ.

Nabízíme:

•   práci s dětmi v příjemném 
prostředí,

•   podnikové stravování,

•   odborná školení a semináře,

•   plat dle dohody.
Nástup od 1. 2. 2011.

Kontaktní údaje:
Ing. Lisová, sekretariát 

ředitele, tel.: 323 619 188, 
mobil: 739 017 788, e-mail: 
sekretariat@olivovna.cz

ZDN A121000874

Lékař/lékařka
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace,
přijme lékaře/ku  
na plicní oddělení.

Požadujeme:

•   občanskou a morální 
bezúhonnost,

•   zdravotní způsobilost,

•   absolvování interního 
kmene výhodou.

Nabízíme:

•   pracoviště s akreditací 
pro vzdělávání v oboru,

•   dobré platové podmínky, 

•   možnost ubytování.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá 
primář MUDr. Petr Kolman, 
tel.: 518 601 670 nebo 
e-mail: kol@post.cz

Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
adresu: Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace, 
sekretariát, Strážovská 1247,  
697 33 Kyjov.

ZDN A121000867

Lékaři
NZZ 
přijme PL, PLDD a gynekologa 
do zaměstnaneckého poměru. 

Nabízíme motivační 
ohodnocení a stabilní 
zaměstnání v Praze.

Kontakt: daniela.pauknerova@
comitia-zdravotni.cz, 
tel.: 606 706 333.

ZDN A121000858

Odborný pracovník 
Revmatologický ústav,  
Na Slupi 4,128 50, Praha 2, 
přijme VŠ – odborného 
pracovníka v laboratorních 
metodách, obor klinická 
biochemie. Kvalifikační 
a odborné požadavky  
dle zákona č. 96/2004 Sb. 
(atestace z klinické biochemie, 
registrace), podrobná znalost 
normy ČSN EN ISO 15189.

Nástup možný ihned. 
Pracoviště bez pohotovostních 
služeb, pracovní doba 
7,30 – 16,00 hod.

Kontakt: prof. MUDr. Jiří 
Vencovský, DrSc., náměstek 
ředitele RÚ, tel.: 234 075 340, 
e-mail: venc@revma.cz  

In
ze

rc
e 

A
12

10
00

92
0 

 

In
ze

rc
e 

A
12

10
00

29
1 

 



nebo MUDr. László Wenchich, 
tel.: 234 075 306,  
e-mail: wenchich@revma.cz

ZDN A121000861

Odborný pracovník 
– analytik

Soukromá zdravotnická 
laboratoř se sídlem 
ve Zlínském kraji
hledá odborného pracovníka 
– analytika pro provoz 
biochemické laboratoře 
(odbornost 801). 
Podmínkou je atestace 
v oboru, dobré komunikační 
schopnosti a řidičský průkaz. 
Nabídky vč. profesního 
životopisu zasílejte na e-mail: 
traxlerova@imalab.cz

ZDN A121000201

Gynekolog
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře  
na gynekologicko-porodnické 
oddělení – praxe vítána. 
Zaměstnáme i cizince. 

Nabízíme práci 
v profesionálním kolektivu 
akreditovaného zařízení 
a podporu dalšího 
vzdělávání v oboru.  

Bližší informace:  
prim. MUDr. Zakopal, 
tel.: 461 569338, 
e-mail: zakopal@gyneo.cz 
nebo p. Hromádková, 
ředitelství, tel.: 461 569 313. 

Písemné nabídky 
zasílejte na adresu: 
Svitavská nemocnice, a. s.,  
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy

ZDN A121000851

Lékař
Panochova nemocnice 
Turnov, s. r. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na anesteziologicko-
resuscitační oddělení pro 
práci na lůžkovém oddělení, 
anestezii, eventuálně 
ambulanci léčby bolesti. 
Specializovaná způsobilost 
vítána, není podmínkou. 

Možnost zajištění ubytování, 
nástup možný ihned.

Bližší informace:  
primář ARO MUDr Jiří Patka, 
tel.: 481 446 400,  
e-mail: jiri.patka@nemtur.cz

ZDN A121000847

Lékaři
Dopravní 
zdravotnictví, a. s.,
přijme kolegy lékaře 
do těchto ordinací: 
   praktik
   ORL
   oční
   neurolog
   RTG
   ortoped
   gastroenterolog
   gynekolog 

Možnost i částečných 
úvazků, nástup ihned 
nebo dle dohody.

Nabízíme: firemní benefity, 
nadstandardní ohodnocení, 
37,5 hod./týden, stravování, 
5 týdnů dovolené.

Nabídky s životopisem 
zasílejte e-mailem na adresu: 
ladislav.bubnik@dzas.cz

ZDN A121000844

Vedoucí lékař – LDN
Pro LDN se 160 lůžky 
přijmeme

   Vedoucího lékaře 
se specializovanou způsobilostí 

v oboru geriatrie nebo vnitřní 
lékařství, licencí ČLK pro 
výkon vedoucího lékaře 
a praxí minimálně 8 let.

Nabízíme: nadstandardní 
plat, firemní automobil, 
příjemné pracovní prostředí, 
odborný a kariérní růst, 
firemní stravování 
a týden dovolené navíc. 

   Sekundárního lékaře 
Možno i na částečný úvazek.
Plat 45–60 tis. Kč. 

Kontakt: ředitel společnosti 
GERIMED, a. s,  

tel.: 317 834 311-2,   
e-mail: gistr@gerimed.cz

ZDN A121000322

Různé 

Zpracování 
daňových přiznání

Nabízím levně zpracování 
daňového přiznání, 
včetně přehledů.
Možno i vedení účetnictví, 
dlouhodobá spolupráce.
Kontakt: tel.: 605 488 714, 
e-mail: martinabin@seznam.cz

ZDN A121000838

personální inzerce 
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personální inzerce

je přijímána na adrese:

Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: 
personalni.inzerce@mf.cz

Inzerce A121001223
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