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Personální inzerce info

■ 
fyzioterapeut
Slezská nemocnice v opavě, p. o.

nabízí volné pracovní místo na pozici fyziotera-
peuta.
Požadované vzdělání: odborná způsobilost 
k výkonu povolání fyzioterapeuta podle zákona  
č. 96/2004 Sb., výhodou je registrace, možno 
i absolvent.
Nástup možný ihned.
KontaKt: Jana Škrobánková v. s., 
zást. náměstkyně pro NP, tel. 553 766 222}, 
720 213 732, 
e-mail: jana.skrobankova@nemocnice.opava.cz, 
Blanka Pechníková, vedoucí fyzioterapeut, 
tel. 553 766 648, 
e-mail: eva.tulisova@nemocnice.opava.cz

ZDN 101003084

■ 
zdravotnické zařízení v Praze
přijme sestry oboru anesteziologie, inten-

zivní péče.
Práce bez nočních služeb, HPP.
Tel. 241 470 764 (i záznamník).

MF 101002137

■ 
nestátní zdravotnické zařízení přijme na 
zkrácený úvazek audiologickou sestru.

Práce ve smluvním zařízení společnosti ve spo-
lupráci s lékařem.
Požadujeme: praxi v oboru, spolehlivost, peč-
livost.
KontaKtní oSoba: Mgr. Lenka Šmídová, 
e-mail: smidova@medikaal.cz

MF 101003095

■ 
Pro nově otevřené Sanatorium Kochova Haví-
řov hledáme dynamické a kreativní síly a do 

pracovního poměru přijmeme všeobecné sestry.
Požadujeme: SZŠ, VOŠ, VŠ.
nabízíme: podporu dalšího vzdělávání a studia, 
profesní růst, dobré platové podmínky, příplat-
ky, stravenky, měsíční příspěvek na penzijní při-
pojištění.
Nástup možný ihned (podle domluvy).

Písemné žádosti a životopis zasílejte na 
e-mail: kochova.3@seznam.cz
KontaKt: mobil 604 910 477

ZDN 101003104

■ 
Pro nově otevřené Sanatorium Kochova Haví-
řov přijmeme do pracovního poměru lukra-

tivní pracovní nabídka pro všeobecné registrované 
sestry s PSS – ošetřovatelská péče o dospělé.

Požadujeme: SZŠ, VOŠ, VŠ.
nabízíme: podporu dalšího vzdělávání a studia, 
profesní růst, dobré platové podmínky, příplat-
ky, stravenky, měsíční příspěvek na penzijní při-
pojištění.
Nástup možný ihned (podle domluvy).
Písemné žádosti a životopis zasílejte na 
e-mail: kochova.3@seznam.cz
KontaKt: mobil 604 910 477

ZDN 101003105
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personální 
inzerce
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

Inz
er

ce
 9

00
01

69
97

Inz
er

ce
 9

00
01

94
00

→

→
→


