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Karla Čapka 589, 397 23 Písek, 
tel.: 382 772 001, e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz
 M141000896

Lékař/ka – interna
Bohumínská městská 
nemocnice, a. s.,
přijme s okamžitou platností 
do pracovního poměru: 

   lékaře/-ku pro interní 
oddělení.

Požadujeme:
•   ukončené VŠ vzdělání v oboru,
•   odbornou způsobilost  

dle zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
•   pracoviště akreditované 

Ministerstvem zdravotnictví 
ČR k uskutečňování 
vzdělávacího programu 
pro obor specializačního 
vzdělávání vnitřní lékařství, 

•   zajímavou práci v přátelském 
kolektivu, v prosperujícím 
a dynamicky se rozvíjejícím 
zdravotnickém zařízení,

•   dobré finanční podmínky.

Nástup: možný ihned.

Bližší informace podá vedoucí 
personálního oddělení: Lenka 
Theyerová, tel.: 596 096 318, 
e-mail: theyerova@nembo.cz,  
Bohumínská městská 
nemocnice, a. s., personální 
oddělení, Slezská 207, Starý 
Bohumín, 735 81 Bohumín.
 M141000899

Lékař/ka 
– interna (diabetologie)

Poliklinika Česká Třebová, 
nám. Jana Pernera 446,
přijme: 

   lékaře – internistu 
(diabetologa) s možností 
výkonu funkce i náměstka LPP

Požadujeme:
•   odbornou způsobilost,
•   pracovitost,
•   spolehlivost.

Nástup: možný v září 2014. 
Kontakt: Ing. Artur Lukša 
– provozní ředitel,  

e-mail:artur.luksa@doz.agel.cz,  
tel.: 972 748 582.
 M141000826

Stomatolog
Městská nemocnice 
Ostrava, p. o.,
přijme pro lékařskou 
pohotovostní službu: 

   zubního lékaře/-ku

Kontakt: tel.: 776 611 129,  
e-mail: mnof@mnof.cz,  
www.mnof.cz
 M141000862

Různé

Prodám
Léčebná  rehabilitace 
Polička, s. r. o.
Prodám, eventuálně  
pronajmu ordinaci.

Bližší informace:  
www.rehabilitace-policka.cz,  
tel.: 461 724 511.
 M141000916

Výběrové řízení

Primář/ka 
– stomatochirurgie

Ředitel Slezské nemocnice 
v Opavě, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovní pozici:

   primář/ka 
stomatochirurgického 
oddělení

Nabízíme nadstandardní 
platové podmínky.
Nástup: dle dohody.

Bližší informace:  
www.nemocnice.opava.cz  
– pracovní příležitosti 
 M141000884

Volná místa

Zástupce primáře 
– ARO

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

   lékaře na ARO – funkční 
místo zástupce primáře

Požadujeme:
•   VŠ, I. nebo II. atestaci, 

případně specializovanou 
způsobilost,

•   praxe na lůžkovém 
ARO nutná.

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

podmínky,
•   byt zajištěn,
•   firemní školka od září 2014.

Kontakt:  
tel.: 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz
 M141000822

Lékař/ka – ARO 
Litomyšlská 
nemocnice, a. s.,
přijme do pracovního 
kolektivu ARO:

   lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru

Nabízíme:
•   nadstandardní podmínky,
•   podporu vzdělávání 

a seberealizace,
•   týden dovolené navíc,
•   příspěvek na stravování,
•   možnost ubytování.

Nástup: dle dohody.

Bližší informace podá primář 
MUDr. Juraj Bóna,  
e-mail: juraj.bona@litnem.cz,  
tel.: 461 655 290, 734 570 689.
 M141000852

Lékař/ka 
– nefrologie

Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o.,
přijme do pracovního  
poměru pro hemodialyzační 
oddělení včetně  
Osteocentra Kraje Vysočina:

   lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
nefrologie nebo lékaře 
ve specializační 
přípravě s ukončeným 
základním kmenem

Nabízíme:
•   odpovídající platové 

ohodnocení,
•   náborový příspěvek,
•   možnost dalšího 

profesního růstu,
•   zaměstnanecké benefity.

Nástup: ihned

Kontakt: Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o., Husova 2624,  
580 22 Havlíčkův Brod,  
e-mail: jana.beranova@onhb.cz,  
tel.: 569 472 122.
 M141000859

Lékař/ka – RFM
Nemocnice Písek, a. s., 
přijme pro oddělení 
akutní rehabilitace:

   lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
rehabilitační a fyzikální 
medicína, lékaře zařazeného 
do specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru  
či absolventa fakulty.

Požadujeme: 
•   odbornou či specializovanou 

způsobilost v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a trestní bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   práci na akreditovaném 

pracovišti,
•   možnost bezúplatného 

profesního růstu 
a dalšího vzdělávání,

•   zaměstnanecké benefity,
•   zajištění ubytování.

Konkrétní mzdové a ostatní 
podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru. 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Písek, a. s., 

Příjem personální inzerce ZaM:

Jitka Borovská
tel.: 225 276 359, 725 575 627

e-mail: borovska@mf.cz

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

143 00 Praha 4 – Modřany

ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT


