
•   příjemné a moderní pracovní 
prostředí,

•   možnost ubytování nebo přidě-
lení služebního bytu v blízkosti 
místa výkonu práce,

•   podporu odborného růstu a dal-
šího vzdělávání,

•   možnost uplatňovat a rozvíjet 
vlastní nápady,

•   nástup dohodou.

Žádosti o zaměstnání s profes-
ním životopisem zasílejte na 
adresu: Sanatoria Klimkovi-
ce, personální oddělení, 742 84 
Klimkovice-Hýlov.
Tel.: 556 422 122, e-mail: jklarova@
sanklim.cz M151000644

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

   primáře na chirurgicko- 
-traumatologické oddělení
   zástupce primáře chir.-
-traumat. oddělení
   primáře na interní oddělení
   zástupce primáře na ARO
   lékaře – absolventy na 
chirurgii, internu ARO

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe, org. a ří-
dicí schopnosti
Nabízíme: výhodné finanční pod-
mínky, možnost ubytování.

Kontakt: J. Srnská, tel.: 499 502 304 
nebo e-mail: srnska@nemocnice.
vrchlabi.cz  M151000654

Lékař
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme:

   lékaře/lékařku na interní 
oddělení nemocnice Turnov

Požadujeme:
•   odbornou způsobilost dle zákona 

č. 95/2004 Sb. v platném znění,
•   zařazení do oboru interní 

lékařství.

Nabízíme:
•   motivující mzdové ohodnocení,
•   možnost profesního růstu na 

moderně vybaveném pracovišti,
•   zaměstnanecké výhody (např. 

přísp. na stravování, přísp. na 
penzijní nebo životní pojištění).

Přihlášky se strukturovaným živo-
topisem zasílejte na adresu: Krajská 
nemocnice Liberec, a. s., 
Ing. Štefan Nebus, vedoucí perso-
nálního a mzdového oddělení, Hu-
sova 10, 460 63 Liberec 1, 
e-mail: stefan.nebus@nemlib.cz.

M151000652

Praktický lékař
MARMED, s. r. o., 
přijme praktickou lékařku/lékaře 
na obvod Plumlov, okr. Prostějov. 
Možný i zkrácený pracovní úvazek.
Kontakt: tel.: 723 856 269

M151000634

Lékař
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme lékaře na oddělení násled-
né péče. Bližší informace najdete 
na adrese: www.nemlib.cz, odkaz 
kariera. M151000661

Ergoterapeut
Nemocnice Vyškov, p. o.,
přijme do pracovního poměru:

   ergoterapeuta

Požadujeme:
•   vzdělání podle z. č. 96/2004 Sb. 
•   osvědčení o způsobilosti k výko-

nu práce ergoterapeuta bez od-
borného dohledu,

•   zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost.

Nástup dle dohody.
Informace na tel.: 517 315 481 – vrch-
ní fyzioterapeut Hana Pešková,  
e-mail: peskova@nemvy.cz

M151000650

Lékař mikrobiolog
Nemocnice Vyškov, p. o.,
přijme:

   lékaře/JVŠ pracovníka v oboru 
lékařská mikrobiologie

Požadujeme:
•   lékaře s atestací/JVŠ se spec. způ-

sobilostí v oboru, popř. v přípra-
vě, na plný úvazek,

•   odbornou způsobilost k výkonu 
zdrav. povolání lékaře/odborné-
ho pracovníka v laboratorních 
metodách v ČR,

•   zdravotní způsobilost a trestní bez-
úhonnost dle zákona č. 95/2004 
Sb., popř. ze státu, kde uchazeč 
posledních 6 měsíců pobýval.

Nabízíme:
•   platové podmínky dle dohody,
•   dovolenou 6 týdnů,
•   dobré pracovní podmínky,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   nástup po dohodě.

Informace na e-mailu: menous-
kova@nemvy.cz, tel.: 517 315 130

M151000670

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

   primáře na internu

   primáře na chirurgii
   zástupce primáře na internu
   zástupce primáře na chirurgii
   větší počet absolventů 
na oddělení interna, 
chirurgie, ARO

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe, org. a řídi-
cí schopnosti (vedoucí pozice), cer-
tifikát základ. kmene vítán

Nabízíme: nadstandardní finanční 
podmínky, byt k dispozici.
Kontakt: J. Srnská, tel.: 499 502 
304 nebo e-mail: srnska@nemoc-
nice.vrchlabi.cz  M151000674

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

   zástupce primáře oddělení 
následné péče
   lékaře pro oddělení 
následné péče

Nabízíme:
•   plný pracovní úvazek,
•   dobré mzdové ohodnocení,
•   náborový příspěvek při nástupu 

do zaměstnání,
•   v případě potřeby možnost ubyto-

vání na ubytovně Nemocnice Tá-
bor, a. s., nebo ve služebním bytě,

•   uvítáme lékaře se zájmem o práci 
v multidisciplinárním týmu zabý-
vajícím se komplexní paliativní 
péčí, léčbou bolesti, mezioboro-
vou problematikou nebo geriatrií,

•   dobré podmínky pro další celoži-
votní vzdělávání.

U zástupce primáře vyžadujeme 
specializovanou způsobilost v ně-
kterém ze základních oborů, v pa-
liativní medicíně, geriatrii.
Místo lékaře je vhodné pro absol-
venty VŠ, zařazení ve specializační 
přípravě či specializace v některém 
ze základních oborů, v paliativní 
medicíně, geriatrii vítána.

Nástup ihned, popřípadě dle 
dohody.
Bližší informace podá: MUDr. Da-
na Růžičková, primářka oddělení, 
tel.: 381 607 000, e-mail: dana.ru-
zickova@nemta.cz.

M151000664

Psychiatr
Dům duševního zdraví v Ostravě 
přijme psychiatra s psychotera-
peutickým vzděláním.
Informace: Ing. A. Beránek, mobil: 
603 702 698, e-mail: ddz@ddz.cz.

M151000545

Dermatolog
Hledáme dermatologa pro Kožní 
kliniku Achillea v Praze 8, která 
se specializuje na chronická kožní 
onemocnění. Široké spektrum dia-

gnóz, včetně možnosti rozvoje v es-
tetické a korektivní dermatologii. 
Moderní pracoviště, příjemné pra-
covní prostředí, motivační odmě-
ňování, lidsky fungující tým, dob-
rá dopravní dostupnost. Akreditace 
MZ pro specializační vzdělávání.
Více na: www.achillea.cz nebo na 
tel.: 603 222 123. M151000363

Psychiatr
Psychiatrická léčebna 
Lnáře, p. o., 
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 plato-
vé ohodnocení, možnost odbor-

ného růstu, při stabilizační doho-
dě významný podíl na nákladech 
na vzdělání (úhrada seminářů, 
kurzů atd.).
Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel.: 724 002 111, e-mail: vmuchl@
email.cz,
prim. MUDr. Jana Zahradníková, 
tel.: 605 164 841, e-mail: sekreta-
riat@pllnare.cz M151000636

Biomedicínský technik
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme biomedicínského technika/
biomedicínského inženýra na kar-
diocentrum. Bližší informace na-
leznete na www.nemlib.cz, odkaz 
kariera. M151000658
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