
 | 89www.SeStra.cz

Personální inzerce info

■ 
Pardubická krajská nemocnice, a. s., Kyjevská 44, 
532 03 Pardubice přijme všeobecnou sestru 

na oddělení centrálních operačních sálů.
Požadujeme: SZŠ všeobecná sestra s osvědčením  
o registraci, PSS instrumentování výhodou.
Bližší informace: vrchní sestra L. Kašparová, 
tel. 466 012 302, e-mail:
ladislava.kasparova@nemocnice-pardubice.cz

MF 900019346

■ medifin s. r. o. přijme:
•  zdravotní sestru – oční – poliklinika šustova,  

Praha 4
•  zdravotní sestru – zubní – poliklinika Kartouzská, 

Praha 5
KontaKt: Mgr. Hegerová, 
e-mail: hegerova@medifin.info, volejte event. 
po–pá 9–17 hod. na mobil: 777 660 228 

MF 900019258

■ 
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze 
přijme:

•   všeobecnou sestru na transfuzní oddělení
Požadujeme: SZŠ s praxí, VZŠ nebo VŠ, PPS 
v oboru sestra pro transfuzní službu výhodou, 
osvědčení podle zákona č. 96/04 Sb., trestní  
bezúhonnost, ochotu učit se. Nástup možný 
ihned. V případě zájmu kontaktujte pí. Ludmilu 
Boháčovou, tel. 221 977 347 nebo 
e-mail: ludmila.bohacova@uhkt.cz

•   všeobecné sestry do nepřetržitého provozu  
Klinického úseku na lůžkové oddělení

očeKáváme: SZŠ s praxí, VZŠ nebo VŠ (i absol-
venty), PSS v oboru onkologie vítáno, osvědčení 
podle zákona č. 96/04 Sb., ochotu učit se, vstříc-
nost, zodpovědnost.
naBízíme: vysoce odbornou a zajímavou práci, 
zázemí špičkového pracoviště s mezinárodním 
certifikátem kvality péče, moderní pracovní pro-
středí, příjemný kolektiv, odpovídající platové 
ohodnocení, náborový příspěvek, možnost další-
ho vzdělávání a další zaměstnanecké benefity.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Vylitovou, 
tel. 221 977 419, e-mail: lucie.vylitova@uhkt.cz

MF 900019042

■ 
nemocnice s poliklinikou Karviná-ráj, příspěv-
ková organizace, přijme do pracovního poměru 

fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta.
Požadujeme: odbornou způsobilost podle § 24 
nebo § 7  zákona č. 339/2008 Sb. (96/2004 Sb.) 
Praxe vítána.
Žádosti přijímá oddělení personalistiky a mezd 
NsP Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 734 12 Kar-
viná-Ráj, Ing. Letochová, tel. 596 383 205, 
e-mail: letochova@rrspka.cz
Bližší informace: wwwnspka.cz

MF 900018959

■ 
nemocnice Slaný přijme pro aro všeobecné 
sestry do směnného provozu.

PožadavKy: odborná a zdravotní způsobilost, 
osvědčení k výkonu povolání výhodou, není ale 
podmínkou.
naBízíme: náborový příplatek po uplynutí zkušební 
doby ve výši  10 000 Kč, v souladu s právními před-
pisy přiznání zvláštního a ostatních příplatků  k zá-
kladnímu platu, po zkušební době přiznání osobního 
příplatku, podpora dalšího vzdělávání, příspěvek na  
pobyty v táborech pro děti zaměstnanců, příspěvek 
z FKSP na masáže, kulturní akce, sportovní akce, 
jednorázová sociální výpomoc, závodní stravová-
ní. Nástup možný ihned.
KontaKtní oSoBa: Jiřina Sirová – hlavní sestra, 
e-mail: sirova.jirina@seznam.cz, tel. 312 575 314.

MF 900018055
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je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany 
nebo na e-mailové adrese:

kunova@mf.cz
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