
Inzerce M151000785

řízení a organizace,  Edvarda Be-
neše 1128/13, 305 99  Plzeň; 
e-mail: grubrova@fnplzen.cz, 
tel.: 377 402 223.

M151000698

Lékař/-ka
Nemocnice Hustopeče, p. o., 
Brněnská 716/41,  
693 01 Hustopeče, 
přijme lékaře/lékařky interního od-
dělení a oddělení ošetřovatelských 
lůžek. Nabízíme výhodné platové 
podmínky, stravování, možnost 
ubytování v areálu nemocnice, 
nástup možný ihned.
Informace na tel.: 519 407 350, 
e-mail: pam@nemocnicehusto-
pece.cz

M151000772

Psychiatr
Psychiatrická léčebna 
Lnáře, p. o., 
hledá lékaře, příp. absolventa 
LF se zájmem o obor psychiatrie.
Nabízíme byt 3+1 nebo 2+1 pří-
mo v areálu léčebny, dobré pra-
covní podmínky, nadstandard-
ní plato vé ohodnocení, možnost 
odbor ného růstu, při stabilizační 

doho dě významný podíl na nákla-
dech na vzdělání (úhrada seminá-
řů, 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

M151000637

Porodní asistentka/
sestra

Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha
přijme:

   porodní asistentku/
všeobecnou sestru

do gynekologické ambulance a lůž-
kové části gynekologie v nepřetr-
žitém provozu

Požadujeme osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez od-
borného dohledu.
Nabízíme práci v příjemném ko-
lektivu, 5 týdnů dovolené, za-
městnanecké benefity, podporu 
při dalším vzdělávání, zajiště-
ní ubytování (pronájmu bytu) 
v Praze.

Nástup možný ihned.
Prosíme o zaslání CV s motivač-
ními dopisy.
Kontakt: tel.: 296 511 240–800, 
e-mail: personalni@upmd.eu

M151000781

Více pozic
Psychiatrická 
nemocnice Marianny 
Oranžské v Bílé Vodě
přijme do pracovního poměru:

   lékaře s atestací 
v oboru psychiatrie
   lékaře jiného oboru
   lékaře bez atestace
   absolventa lékařské fakulty

Výhodné platové podmínky + ná-
borový příspěvek.
Plat dle délky praxe 30.000 až 
50.000 Kč s možností dalšího fi-
nančního růstu.
Nabízíme pomoc při hledání 
ubytování.
Pracovně-právní vztah navážeme 
i na kratší časové období.
Písemné objednávky zasílejte na 
e-mailovou adresu: micakova@
olu.cz, tel.: 588 517 505.

M151000783

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 finanč-
ní podmínky, byt k dispozici.

Kontakt: J. Srnská, tel.: 499 502 
304 nebo e-mail: srnska@nemoc-
nice.vrchlabi.cz  M151000655

Lékař ortoped
Poliklinika ambulantních 
specialistů MEDICO
(www.medico.cz ) v Praze 4 
přijme lékaře – ortopeda na čás-
tečný úvazek. 

Flexibilní pracovní doba, přátel-
ský kolektiv lékařů a sester, nad-
standardní platové podmínky, ná-
stup možný ihned.

Informace: Ing. Hana Vošahlíková, 
tel.: 734 383 984, e-mail: vosahliko-
va@medico.cz M151000722
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Příjem personální inzerce:

Vladimír Kratochvíl
tel.: 602 208 624, e-mail: kratochvil@mf.cz 

personalni.inzerce@mf.cz

Zdravotnictví a medicína
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

PERSONÁLNÍ INZERCE


