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Inzerce M131000874

Volná místa
Více pozic

Albertinum OLÚ Žamberk 
přijme:

   primáře psychiatrického 
oddělení
   lékaře na psychiatrické 
oddělení
   lékaře na plicní oddělení

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání, 
•   I. a II. atestaci,  

případně specializovanou 
způsobilost dle zákona 
č. 95/2004 Sb.,

•   praxi, 
•   odborné a řídicí schopnosti 

na pozici primáře.

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

ohodnocení,
•   možnost ubytování.

Kontakt: e-mail:  
bulicek@albertinum-olu.cz,  
tel.: 465 677 814.
 M141000389

Gynekoložka
PULS, s. r. o., Praha
přijme gynekoložku  
pro ordinaci v Praze 4  
(metro Chodov + 5 min. bus 177).

Nabízíme:
•   1–2 ordinační dny týdně, 

eventuálně rozšíření úvazku,
•   individuální pracovní dobu 

(VPP, MD, důchodce, OSVČ),
•   nadstandardní plat  

+ výkonové odměny,
•   5 týdnů dovolené,
•   možnost dalšího vzdělávání 

a vlastní klientely.
 
Kontakt: vrchní s. Jiráková,
tel.: 267 189 156, e-mail: 
gynekologie@zspuls.cz
 M141000386

Zdravotní laboranti
Ústav pro péči 
o matku a dítě 
přijme: 

   zdravotního laboranta se 
specializovanou způsobilostí 
klinická imunologie

   zdravotního laboranta se 
specializovanou způsobilostí 
klinická hematologie 
a transfuzní služba

Požadujeme vzdělání v oboru 
včetně specializované 
způsobilosti.
Nástup možný ihned.

V případě zájmu zašlete  
své CV e-mailem na adresu: 
jarmila.kopalova@upmd.eu
 M141000380

Více pozic
Nemocnice s poliklinikou 
Praha Italská 
hledá do ambulantního provozu, 
na plný nebo zkrácený úvazek, 
rusky hovořící lékaře (znalost AJ 
výhodou) a střední zdravotnický 
personál (sestry) v oborech: 

   všeobecný PL  
nebo interní lékařství 
   kardiologie 
   angiologie 
   neurologie 
   urologie 

   gynekologie 
   oční 
   ORL 
   diabetologie

Nabízíme:
•   nadstandardní ohodnocení, 
•   komfortní ordinace 

s moderní zdravotnickou 
technikou v centru Prahy. 

Kontakt: 
e-mail: personalni@doz.agel.cz, 
tel.: 221 087 401. 
 M141000074

Psychiatr 
Poliklinika Žďár 
nad Sázavou 
přijme dětského psychiatra.
Nabízíme možnost 
pronájmu bytu. 
Více informací: 
Michal Hubert Zrůst, MSc., 
tel.: 732 558 937, 566 690 134. 
 M141000286

Různé
Pronájem

Dvě lékařské ambulance 
pronajmeme (i jednotlivě) 
od 1. 5. 2014 v nadstandardně 
vybaveném malém 
zdravotnickém zařízení 
v Praze v novostavbě přímo 
u stanice metra Vysočanská. 
Kontakt: tel.: 606 528 358. 
 M141000256
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