
Fyzioterapeut, 
ergoterapeut, masér

SZZ Krnov, p. o., 
přijme do pracovního poměru:

   fyzioterapeuta, ergoterapeuta, 
případně maséra

Požadujeme:
•   kvalifikaci v možných varian- 

tách:
•   osvědčení o získání odb. způ-

sobilosti k výkonu zdrav. po-
volání maséra pod přímým 
vedením,

•   ÚSOV – SZŠ v oboru ergote-
rapeut, fyzioterapeut ne-
bo rehabilitační pracovník 
+ pomaturitní specializač-
ní studium,

•   VoŠ – DiS v oboru ergoterapeut, 
fyzioterapeut,

•   VŠ – Bc. v oboru fyzioterapeut, 
ergoterapeut;

•   registrace není podmínkou, ví-
tán i absolvent,

•   certifikované kurzy vítány,
•   praxe v oboru výhodou,
•   samostatnost, spolehlivost,
•   zdravotní způsobilost, morální 

bezúhonnost (výpis z RT).

Nabízíme:
•   práci na lůžkovém oddělení 

v jednosměnném provozu 7.00 
až 15.30,

•   platové zařazení dle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb.,

•   nástupní plat cca 15 000–20 000 
Kč pro absolventa, dále dle pra-
xe a kvalifikace,

•   nástup možný od 1. 10. 2015,
•   lze domluvit i formou zkráce-

ného úvazku.
Možnost ubytování.

Informace na adrese: Sdružené 
zdravotnické zařízení, příspěv-
ková organizace, I. P. Pavlova 9, 
794 01 Krnov, personální odděle-
ní – pí. Vašíčková, tel.: 554 690 
137, e-mail: vasickova.marta@
szzkrnov.cz, rehabilitace pí. So-
vadinová Hana, tel: 554 690 248, 
sovadinová.hana@szzkrnov.cz

M151000726

Pediatr
Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, 
příspěvková organizace,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře – pediatra s atestací 
a specializovanou způsobilostí 
v oboru dětské lékařství

Nabízíme práci na moderně vyba-
veném a zrekonstruovaném od-
dělení (odborná akreditace I. st. 
BFH, IP nižšího typu), perspek-
tivu odborného růstu a získání 
funkčního místa, výhodné pla-

tové podmínky, možnost získá-
ní ubytování (ubytovna nebo byt), 
nástup možný ihned.

Kontakt: MUDr. Ivan Pavlák, ná-
městek LPP, tel.: 554 690 144; 
 e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.
cz, Sdružené zdravotnické zaří-
zení Krnov, I. P. Pavlova 9, 794 
01 Krnov

M151000729

Psychiatr
Dům duševního 
zdraví v Ostravě 
přijme psychiatra s psychote-
rapeutickým vzděláním. 

Informace: Ing. A. Beránek, mo-
bil: 603 702 698, e-mail: ddz@
ddz.cz.

M151000756

Sestry
PMK Medical Care 
hledá zdravotní 
sestry do Německa.

Nabízíme 4 varianty jazyko-
vých kurzů a stálou práci s řa-
dou bonusů.

Kontakt: +420 734 144 348; pjesen-
kova@pmk-medicalcare.de 

M151000776

Fyzioterapeut
Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace,
přijme:
 
   fyzioterapeuta

Bližší informace: www.nemocni-
ce.opava.cz – pracovní příležitosti

M151000770

Lékař neurolog
Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace,
přijme:
 
   lékaře na neurologické 
oddělení

Bližší informace: www.nemocni-
ce.opava.cz – pracovní příležitosti

M151000784

Více pozic
Fakultní nemocnice Plzeň
přijme zaměstnance na pozici:

   lékař (anesteziolog) pro 
kardiochirurgické oddělení

Požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání lékař-

ského směru,

•   specializovaná způsobilost v obo-
ru anesteziologie a intenzivní 
medicína,

•   praxe v oboru,
•   zdravotní způsobilost a bezúhon-

nost dle zákona č. 95/2004 Sb.

   lékař pro oddělení 
klinické farmakologie
   a pro interní oddělení

Požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání lékař-

ského směru,
•   ukončený základní kmen v obo-

ru vnitřní lékařství výhodou,
•   praxe v  interních oborech 

vítána,
•   zdravotní způsobilost a bezúhon-

nost dle zákona č. 95/2004 Sb.,
•   pozice vhodná i pro absolventy.

   všeobecná sestra pro úsek JIP 
Neurochirurgické kliniky
   a pro úsek metabolické 
JIP I. interní kliniky

Požadavky:
•   všeobecná sestra dle § 5 zákona 

č. 96/2004 Sb.,
•   vyšší zdravotnické nebo vy-

sokoškolské vzdělání v oboru 
ošetřovatelství,

•   osvědčení k výkonu zdravot-
nického povolání bez odborné-
ho dohledu,

•   specializační vzdělání v oboru 
intenzivní péče výhodou,

•   zdravotní způsobilost a bez - 
úhonnost,

•   pozice vhodná i pro absolventy.

Písemné přihlášky doložené pro-
fesním životopisem s uvedením 
údajů o dosavadní praxi, doklady 
o dosaženém vzdělání a platným 
výpisem z trestního rejstříku zasí-
lejte na adresu: Fakultní nemoc-
nice Plzeň, oddělení personálního 
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