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Volná místa

Zástupce přednosty
Nemocnice Sušice, o. p. s., 
hledá vhodného uchazeče 
na pracovní pozici:

   zástupce přednosty (primáře) 
chirurgického oddělení  
(erudice v problematice 
intenzivní chirurgické 
péče výhodou)

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost 

v oboru chirurgie,
•   minimálně 10 let 

praxe v oboru,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro řízení 
odborného týmu,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: 
•   zázemí nemocnice 

se 160 lůžky akutní i následné 
péče v základních oborech, 
včetně multidisciplinární 
JIP a záchranné služby,

•   kolegiální atmosféru 
s nadstandardními 
pracovními podmínkami,

•   zajímavé ohodnocení 
odpovídající zastávané pozici,

•   profesní růst s intenzivním 
dalším vzděláváním,

•   ubytování v areálu nemocnice 
s možností přednostního 
přidělení obecního bytu,

•   pro perspektivní lékaře 
nebo např. pro lékařský 
manželský pár nabízí 
zřizovatel nemocnice 
(město Sušice) podporu 
získání rodinného domu,

•   atraktivní prostředí 
centrální Šumavy s nabídkou 
plného sportovního 
i kulturního vyžití.

Písemné přihlášky se 
strukturovaným životopisem, 
přehledem odborné praxe, 
kopiemi dokladů o vzdělání atd. 
zasílejte na adresu: Nemocnice 
Sušice, o. p. s., sekretariát,  
Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice 
nebo e-mailem: sekretariat@
nemocnice-susice.cz, a to do  
1 měsíce od uveřejnění inzerátu. 
Informace podá ředitel 
nemocnice: MUDr. Jiří Šedivý,  
tel.: 376 530 216,  
www.nemocnice-susice.cz

ZDN M131000723

Zdravotně-sociální 
pracovník

Městská nemocnice 
následné péče na Praze 9
přijme zdravotně-sociálního  
pracovníka. 

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání,
•   znalost zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, 
•   praxi ve zdravotnickém 

či sociálním zařízení,
•   zkušenosti se SW aplikací 

MPSV (Sociální služby 
– Poskytovatel). 

Nabízíme: 
•   klidnou práci  

v malém kolektivu, 
•   velmi dobrou dopravní 

dostupnost (areál je 
přímo u stanice metra 
Českomoravská), 

•   motivující platové 
ohodnocení a benefity. 

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

ZDN M131000733

Odborný pracovník 
v ochraně 
veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 
přijme na protiepidemické 
pracoviště Karviná odborného 
pracovníka v ochraně 
veřejného zdraví (pouze s VŠ 
– lékařským vzděláním). 

Bližší informace:  
MUDr. Irena Martinková,  
tel.: 595 138 114,  
www.khsova.cz

ZDN M131000745

Ostatní
Spolupráce

Soukromé urologické 
a andrologické 
centrum v Praze 
u metra Hradčanská
nabízí spolupráci v oborech 
gynekologie, jednodenní 
chirurgie, plastická chirurgie, 
korektivní dermatologie, 
fyzioterapie a v jiných oborech, 
které mají co nabídnout 
soukromé klientele. Pouze 
přímé platby, bez pojišťovny. 

Nabízíme:
•   využití moderního 

přístrojového vybavení 
a technologií, 

•   nadstandardně 
vybavené ordinace, 

•   zákrokový a operační sál,  
lůžkové zázemí.

Požadujeme: 
•   bezúhonnost, 
•   seriózní jednání, 
•   vysokou erudici v oboru, 

•   aktivní proklientský přístup, 
•   příjemné vystupování, 
•   flexibilitu, 
•   zodpovědnost.

Kontakt:  
e-mail: info@androgeos.cz

ZDN M131000730.

Nově prosím pro příjem personální inzerce kontaktujte:
Terezu Bydžovskou, tel.: 225 276 255, 725 153 153

e-mail: bydzovska@mf.cz

Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany
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