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

M151000925

Lékař
Klinika Kardiologie IKEM
přijme:

   sekundárního lékaře

Požadujeme:
•   předpokladem je atestace I. stup-

ně z vnitřního lékařství, nebo 
ukončení interního kmene (popř. 
výhled ukončení v nejbližších týd-
nech) a zařazení do specializační 
přípravy na atestaci z kardiologie,

•   znalost angličtiny,
•   nástup ihned nebo dle dohody.

Váš strukturovaný životopis zasí-
lejte na: sekretariát personálního 
odboru, Bc. Helena Černá, helena.
cerna@ikem.cz, tel.: 261 364 022

M151000940

Oftalmolog
Evropská oční klinika LEXUM
přijme:

   lékař/-ka oftalomolog (Tábor)

Náplň práce:
•   provoz oftalmologické (vše-

obecné/refrakční/kataraktové) 
ambulance,

•   předoperační vyšetření,
•   chirurgické oční zákroky v roz-

sahu daném praxí a vzděláním.

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání (lékařská fakulta) 

s praxí min. 1 rok v oboru oftal-
mologie podmínkou,

•   atestace v oboru oftalmologie vý-
hodou, nikoli podmínkou.

Nabízíme:
•   Práci v  perspektivním oboru 

refrakční/kataraktové chirurgie,
•   možnost pracovat na plný i zkrá-

cený úvazek,
•   možnost stáží na odborných pres-

tižních pracovištích (v rámci me-
zinárodní skupiny Optegra) a dal-
ší osobní a profesní růst,

•   balíček firemních benefitů.

Nástup možný ihned.
Kontakt: blehova@lexum.cz

M151000988

Diabetolog
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme lékaře/lékařku na odděle-
ní diabetologie.

Požadavky: specializovaná způ-
sobilost v oboru endokrinologie 
a diabetologie, případně specia-
lizace před ukončením.
Kontakt: stefan.nebus@nemlib.cz  

M151000937

Více pozic
Psychiatrická nemocnice  
Marianny Oranžské 
v Bílé Vodě 
přijme do pracovního poměru léka-
ře s atestací v oboru psychiatrie, lé-
kaře jiného oboru, lékaře bez ates-
tace, 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 nabídky zasílejte na e-
-mailovou adresu: micakova@olu.
cz, tel.: 588 517 505.

M151000946

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:

   lékaře na interní ambulanci
   zástupce primáře na internu

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe, org. a ří-
dicí schopnosti (zást. primáře)
Nabízíme: nadstandardní finanční 
podmínky, byt k dispozici.
Kontakt: J. Srnská, tel.: 499 
502 304, nebo e-mail: srnska@
nemocnice.vrchlabi.cz 

M151000952

Revizní lékař
Oborová zdravotní 
pojišťovna 
hledá pro centrálu v Praze:

   revizního lékaře – agenda 
regresů na poloviční úvazek

   revizního lékaře pro 
chirurg. obory na plný 
nebo částečný úvazek
   revizního lékaře na 
problematiku DRG, na plný 
nebo částečný úvazek

V případě zájmu pište na e-mail: 
daria.studena@ozp.cz nebo tel.: 
261 105 252.

M151000957

Zástupce primáře
Nové vedení Nemocnice 
Třebotov a. s.,
přijme lékaře na pozici:

   zástupce primáře

Požadavky:
•   specializovaná způsobilost v zá-

kladním oboru, v oboru geriat-
rie výhodou, nikoli podmínkou 

Nabízíme:
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení,
•   příspěvek na dopravu,
•   možnost ubytování v  areálu 

nemocnice.

Kontakt: prim. MUDr. Renáta 
Petrová, tel.: 606 11 33 33, e-mail: 
primar@nemocnice.trebotov.cz

M151000985

Lékař/ lékařka
Léčebna dlouhodobě 
nemocných Masarykovo 
sanatorium Dobříš 
hledá lékaře na lůžka následné 
péče. Podmínkou je atestace I. 
stupně z interny nebo základního 
klinického oboru. Nástupní plat  
50 000 Kč + pravidelné odměny. 
Byt 2+1 o výměře 70 m2 k dispozici.
Kontakt: jn.mlezivova@seznam.
cz, tel.: 318541253
 M151000979
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