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n Volná místa

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře pro pracoviště: ARO, 
chirurgie, interna, neurologie, 
gynekologie, radiodiagnostické 
odd., hematologie, urologie, odd. 
klinické biochemie, plicní 
oddělení, dětské oddělení.
Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, nadstandardní 
finanční ohodnocení, týden řádné 
dovolené navíc. 
Bližší informace: e-mail:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz,  
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN 101000748

Více pozic

Klinika ESET
přijme
l  psychiatra pro práci 

v ambulanci
l  psychiatra na pozici vedoucího 

lékaře odd. a stacionáře pro 
organické psychické poruchy

l  klinického psychologa, 
specializace na děti a dospívající

l  psychiatrickou sestru pro práci 
ve vlastním prostředí pacienta

Strukturované CV zasílejte na: 
ESET, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855

ZDN 101000666

Více pozic

Nemocnice Prachatice, a. s.
přijme lékaře/lékařku: 
na oddělení ARO na pozici 
l  zástupce primáře s ročním 

výhledem na funkci primáře
Požadavek: platná licence ČLK 
vedoucího lékaře
l  vedoucího lékaře centrální JIP
Požadavek: specializovaná způsobilost
na oddělení gyn.-por. na pozici
l  zástupce primáře s výhledem  

na funkci primáře
Požadavek: platná licence ČLK 
vedoucího lékaře
l  vedoucího lékaře porodních sálů
Požadavek: specializovaná 
způsobilost
Další požadavky: občanská 
a morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
Nabízíme: dobré pracovní 
a mzdové podmínky, perspektivní 
zaměstnání, byt k dispozici.

Nástup možný ihned.
Kontakt: MUDr. Stráský,  
tel. 602 324 538,  
e-mail: strasky@nempt.cz

ZDN 101000732

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov s. r. o.
přijme do pracovního poměru:
l  lékaře ARO, atestace vítána
Žádosti zasílejte na e-mail:  
jiri.patka@nemtur.cz
l  lékaře na gynekologicko-

porodnické odd. s atestací
Žádosti zasílejte na e-mail:  
ales.mikl@nemtur.cz
l  lékaře na ortopedické oddělení, 

atestace vítána

Žádosti zasílejte na  
e-mail: dalibor.durda@nemtur.cz

ZDN 101000634

Lékař/lékařka

Jihomoravské dětské 
centrum specializované 
zdravotní péče, p. o., 
ozdravovna Křetín
přijme do pracovního poměru na 
částečný úvazek lékaře pediatra 
s atestací.
E-mail:  
bednarikova@ozdravovnakretin.cz

ZDN 101000721

Lékař/lékařka

Nemocnice Strakonice, a. s.
přijme lékaře na chirurgické 
oddělení.
Specializace a praxe vítány – není 
podmínkou.
Možnost ubytování.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Nemocnice Strakonice, a. s., 
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice, 
zaměstnanecký odbor,  
tel. 383 314 125, e-mail: 
personalni@nemocnice-st.cz

ZDN 101000612

Lékař/lékařka

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme lékaře gynekologa s I. nebo 
II. atestací.
Požadavky: VŠ, I. nebo II. atestace 
v oboru, příp. spec. způsobilost 
podle zákona č. 95/2004 Sb.,  
mzda – 50 000 Kč.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Nabízíme: možnost ubytování, 
nadstandardní platové podmínky, 
dobrý kolektiv.
Kontakt: tel. 499 502 304. 
Své CV zasílejte na adresu:  
Česko-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,  

543 01 Vrchlabí, nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN 101000377

Více pozic

Rehabilitační centrum 
v Kataru – Doha
hledá:
l  lékaře s atestací FBLR – znalost 

angličtiny nutná 
l  fyzioterapeuty – praxe nejméně 

3 roky, angličtina vítána.
Kontakt: MUDr. Afif Alsanabani, 
e-mail: afif@seznam.cz,  
tel. 602 138 407

ZDN 101000380

Lékař/lékařka LSPP

Poliklinika Šustova
přijme pro nově zřizovanou LSPP 
(od 4/2010) lékaře/lékařky pro 
dospělé + sestry.
Ordinační doba:  
po–pá: 19.00–07.00 hodin,  
so–ne a svátky: 24 hodin
Kontakt: Medifin, s. r. o., 
Poliklinika, Šustova 1930, Praha 4, 
Mgr. Hegerová, 
e-mail: hegerova@medifin.info, 
volejte event. po–pá: 9–17 hodin 
na mobil: 777 660 228

ZDN 900019256

Lékař/lékařka

Hradecké oční sanatorium, 
Hradec Králové
přijme ambulantního lékaře/
lékařku-oftalmologa na plný úvazek, 
nejlépe s atestací I. či II. st. – není 
podmínkou – na pozici samostatně 
pracujícího lékaře.
Nástup možný ihned.
Nabízíme možnost dalšího 
profesního růstu.
Možnost operativy jak dětských, 
tak dospělých pacientů (přední 
segment).
Kontakt: MUDr. D. Horecký,  
tel. 602 587 177, e-mail:  
horecky@ocni-sanatorium.cz

ZDN 101000082In
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