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PERSONÁLNÍ INZERCE
Více pozic

Nemocnice Písek, a. s.,
přijme lékaře/ku se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru neurologie nebo 
patologie, lékaře zařazeného 
do specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru či 
absolventa fakulty.

Požadujeme:
•   odbornou specializovanou 

způsobilost,
•   zdravotní způsobilost, 
•   trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
•   pracovní pozici 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., Karla 
Čapka 589, 397 01 Písek, 
tel.: 382 772 001, e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz

Nemocnice Písek, a. s., 
přijme dále lékaře/ku se speciali zo-
vanou způsobilostí v oboru rehabi-
litační a fyzikální medicíny nebo 
radiologie a zobrazovací metody, 
lékaře zařazeného do specializační-
ho vzdělávání v uvedeném oboru či 
absolventa fakulty.

Požadujeme:
•   odbornou specializovanou 

způsobilost,
•   zdravotní způsobilost,
•   trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
•   pracovní pozici 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.,  
Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 
tel.: 382 772 001, e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz

M141001076

Lékař se zájmem 
o obor psychiatrie

Psychiatrická léčebna Lnáře 
hledá lékaře, příp. 
absolventa LF se zájmem 
o obor psychiatrie.

Nabízíme:
•   byt 2 + 1 přímo v areálu léčebny,
•   dobré pracovní podmínky,
•   nadstandardní platové 

ohodnocení,
•   možnost odborného růstu,
•   při stabilizační dohodě 

významný podíl na nákladech 
na vzdělání (úhrada 
seminářů, kurzů atd.).

Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl,  
tel.: 383 495 101, mobil: 724 002 111,  
e-mail: muchl@pllnare.cz

M141001097

Stomatolog
Zabehnutá ambulancia 
v Šuranoch, okres Nové Zámky, 
zamestná stomatológa do 
trvalého pracovného pomeru 
za výhodných platových 
podmienok. Nabízíme príjemný 
kolektív a ubytovacie možnosti.

Výběrové řízení
Vědecký asistent – lékař

Ústav pro péči o matku  
a dítě
vypisuje výběrové řízení na 
místo vědeckého asistenta 
v subspecializaci urogynekologie.

Požadujeme: 
•   ukončený základní kmen,
•   kandidát v předatestační 

přípravě či s atestací výhodou.

Nabízíme:
•   plánovanou dvouletou stáž 

na zahraničním pracovišti 
(Belgie, Leuven),

•   nadstandardní platové 
podmínky.

Své nabídky s životopisem 
zasílejte na email: personalni@
upmd.eu, tel.: 296 511 240

M141001119

Volná místa
Primář, lékař 
pro plicní odd.

Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o.,
hledá:

   primáře a lékaře pro 
plicní oddělení

Kontakt: Nemocnice Havlíčkův 
Brod, Husova 2624, 580 22 
Havlíčkův Brod, e-mail: 
jana.beranova@onhb.cz, 
tel.: +420 569 472 122.

M141001021

Radiodiagnostik
Pro Gyn s. r. o.,
hledá lékaře se specializací  
na ultrazvukovou diagnostiku 
prsní žlázy s vlastní licencí, 
který by pracoval na základě 
mandátní smlouvy 4-6 
hodin týdně (nejlépe soboty 
dopoledne či odpoledne).
Ultrazvuková vyšetření prsu 
hrazená pacientkou.
Kontakt: Pro Gyn, s. r. o.,  
Běloveská  656, Praha 9,  
tel.: 734 543 290   

M141001043

Lékař/ka
Alergomed, s. r. o.,
hledá lékaře/lékařku pro 
zavedené ambulance alergologie 
a klinické imunologie.
 
Nabízíme: 
•   zajímavé finanční 

ohodnocení,
•   služební automobil a telefon, 
•   kvalitní přípravu na atestaci,
•   jednosměnný provoz,
•   plný nebo částečný úvazek,
•   zaměstnanecké benefity.

Požadujeme:
•   odbornou způsobilost 

k výkonu povolání,
•   absolvovaný interní nebo 

pediatrický kmen.  
 
V případě zájmu nás kontaktujte 
emailem na adresu: simona.
szuscikova@gmail.com  
nebo telefonicky 606 761 714.

M141001049

Primář
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:
 
   primáře na chirurgii

Požadujeme: 
•   II. atestaci v oboru, příp. 

specializovanou způs. dle 
zákona č. 95/2004 Sb., 

•   organizační schopnosti, 
•   praxi.

Nabízíme: 
•   výhodné finanční podmínky.

Kontakt: srnska@nemocnice.
vrchlabi.cz, tel.: 499 502 304 

M141001055

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

   zástupce primáře (ARO)

Požadujeme: 
•   II. atestaci v oboru,
•   praxi.

Nabízíme: 
•   výhodné finanční podmínky,
•   možnost ubytování.
Nástup ihned.
Kontakt: srnska@nemocnice.
vrchlabi.cz, tel.: 499 502 304 

M141001138

Fyzioterapeuté
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí 
přijme větší počet fyzio-
terapeutů na nově zakládané 
oddělení rehabilitace.

Požadujeme: 
•   SZŠ nebo VŠ,
•   profesní způsobilost,
•   registraci.

Nabízíme: 
•   výhodné finanční podmínky,
•   možnost ubytování.
Nástup ihned.
Kontakt: srnska@nemocnice.
vrchlabi.cz, tel.: 499 502 304 
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