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Kontakt: Starzyk, s. r. o.,  
NZZ Zubná ambulancia,  
M. R. Štefánika 14, 942 01  
Šurany, www.starzyk.sk,  
tel.: +421 905 715 768

Diabetoložka/diabetolog
Internistka/internista

Zabehnutá ambulancia 
v Šuranoch, okres Nové 
Zámky, zamestná 
diabetologičku/diabetológa 
do trvalého pracovného 
pomeru za výhodných 
platových podmienok. 
Nabízíme príjemný kolektív 
a ubytovacie možnosti.
Kontakt: Starzyk, s. r. o.,  
NZZ Zubná ambulancia,  
M. R. Štefánika 14, 942 01  
Šurany, www.starzyk.sk,  
tel.: +421 905 765 395

M141001065

Radiologický asistent/
asistentka

Institut onkologie 
a rehabilitace Na Pleši, 
s. r. o., 262 04  Nová 
Ves pod Pleší 110
přijme do pracovního poměru 
radiologické asistenty na 
oddělení radiační onkologie 
na celý i zkrácený úvazek.

Požadujeme zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
registrace a specializace 
v oboru jsou výhodou.
Nabízíme práci v malém 
stabilním kolektivu, podporu 
dalšího vzdělávání, možnost 
ubytování v areálu institutu, 
ev. získání bytu, podíl na 
hospodářských výsledcích.
Písemné nabídky s CV zasílejte 

na e-mail: personalni@institut-
ples.cz, telefon: 318 541 513

M141001116

Sociální pracovnice
Městská nemocnice 
následné péče (Praha 9)
přijme zdravotně-sociální 
pracovnici/pracovníka. 

Požadujeme:
•   VŠ, znalost zákona č. 

108/2006, o soc. službách,
•   praxi ve zdravotnickém 

či sociálním zařízení,
•   zkušenosti se SW 

aplikací MPSV.

Nabízíme:
•   klidnou práci v malém 

kolektivu,
•   velmi dobrou dopravní 

dostupnost (areál je přímo 
u stanice metra Českomoravská),

•   motivující platové 
ohodnocení a benefity.

Kontakt: pí. Vašinková,  
tel.: 284 000 824, 
vasinkova@mnnp.cz

M141001070

Více pozic 
Moderní a nadstandardně 
vybavená Nemocnice 
Sušice, o. p .s.,
přijme do pracovního poměru:
 
   anesteziologa s atestací, 
eventuálně s praxí na 
záchranné službě
   sekundárního lékaře na 
interní oddělení s výhledem 
funkčního místa (atestace 
v oboru interního lékařství, 
kardiologie, apod.)

   lékaře absolventa na 
interní oddělení
   praktického lékaře s možností 
částečného úvazku na 
odděleních nemocnice

Požadujeme:
•   vzdělání odpovídající 

danému zařazení,
•   morální a občanskou 

bezúhonnost,
•   ochotu k intenzivnímu 

pracovnímu vytížení.

   zástupce primáře 
chirurgického oddělení 
(výhodou erudice 
v problematice intenzivní 
chirurgické péče)

Požadujeme:
•   specializovanou 

způsobilost v oboru,
•   min. 10 let praxe v oboru,
•   osobnostní a personální 

předpoklady pro řízení 
odborného týmu,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
•   zázemí nemocnice s 160 lůžky 

akutní i následné péče 
v základních oborech,  
včetně multidisciplinární 
JIP a RLP,

•   kolegiální atmosféru 
s nadstandardními 
pracovními podmínkami,

•   zajímavé ohodnocení 
odpovídající zastávané pozici,

•   profesní růst s dalším 
intenzivním vzděláváním,

•   ubytování v areálu 
nemocnice,

•   zakladatel nemocnice (město 
Sušice) nabízí možnost 
získání bytu 3 + 1 (4 + 1) po 
uplynutí zkušební doby,

•   atraktivní prostředí 
centrální Šumavy s nabídkou 
pestrého sportovního 
i kulturního vyžití.

Nástup podle dohody.
Bližší informace:  
Ing. Vladimír Sloup, ředitel, 
na tel.: 376 530 217,
prim. MUDr. Jiří Choc, 
náměstek pro LP: 
376 530 220, 777 113 976
e-mail:  
sekretariat@nemocnice-susice.cz  
nebo  
choc@nemocnice-susice.cz

Nemocnice Sušice, o. p. s., 
přijme dále do pracovního poměru:
 
   všeobecnou sestru na 
chirurgické oddělení

Bližší informace: p. Dana 
Kosinová, náměstkyně 
ošetřovatelské péče,  
na tel.: 376 530 213,e-mail:  
kosinova@nemocnice-susice.cz

M141001110

Prodám
Prodám, ev. pronajmu ordinaci 
Léčebná  rehabilitace Polička, 
s. r. o. Bližší informace na 
http://www.rehabilitace-
policka.cz/, tel.: 461 724 511.

M141000919
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PERSONÁLNÍ INZERCE

Příjem personální inzerce ZaM:
Jana Schrammová

tel.: 225 276 380, 725 036 036
e-mail: schrammova@mf.cz,

personalni.inzerce@mf.cz

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

143 00 Praha 4 – Modřany

PERSONÁLNÍ INZERCE

Inzerce M141001112


