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PERSONÁLNÍ INZERCE

Předplaťte si ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNU

Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. V případě vyčerpání zásob si vydavatel vyhrazuje právo na zaslání náhradního dárku. Dárky jsou rozesílány do 6 týdnů od obdržení platby za předplatné. Předplatitel bere na vědomí, že předplatné s dárkem 
nebo slevou nelze po dobu jednoho roku ode dne provedení objednávky vypovědět. Předplatitel dále bere na vědomí, že předplatné se automaticky prodlužuje na další období v délce jednoho roku, pokud předplatitel svým písemným oznámením adresovaným společnosti Mladá fronta a. 
s. nesdělí, že trvá na jeho ukončení. Svojí objednávkou předplatitel potvrzuje, že s těmito dodacími podmínkami souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Svojí objednávkou dále dává předplatitel souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti 
Mladá fronta a. s., se sídlem Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 
neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Předplatitel rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě 
pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací a všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz

Volejte zdarma 
800 248 248
Jednoduše zavolejte své osobní údaje a info o požadovaném 
předplatném a periodiku. Uveďte kód ZM 0914. Nezapomeňte 
operátorce sdělit, zdali jste či nejste lékař/odborný pracovník
ve zdravotnictví.

Předplaťte 
si bezpečně e-mailem
na e-mailovou schránku  mladafronta@predplatne.cz, uveďte 
své jméno, doručovací adresu a informaci, zdali jste nebo
nejste lékař/odborný pracovník ve zdravotnictví. 
Do předmětu napište kód  ZM 0914. Předplatit si můžete 
také on-line na našich stránkách www.mf.cz

Neváhejte! 
Tato nabídka platí 
jen do 21. 9. 2014. 
Předplatné na rok 
pouze za 299�Kč.

a získejte Astrid INTENSIVE 
multiaktivní výživný krém
Podporuje výživu a regeneraci pleti v době spánku. 
Obsažený vitamínový komplex D-panthenolu, 
vitaminu E a beta karotenu účinně napomáhá 
obnově buněk, významně zpomaluje tvorbu 
vrásek a dodává pleti svěží vzhled. Krém je 
vhodný k nočnímu ošetření všech typů pleti, ale 
i jako denní krém pro suchou a stárnoucí pleť.

Všeobecná sestra
Pobytové zařízení 
sociálních služeb 
vypisuje výběrové řízení  
na pozici:

   všeobecná sestra

Požadujeme:
•   SŠ nebo VŠ vzdělání,
•   registrace k výkonu 

zdravotnického povolání  
bez dohledu,  
dle zák.96/2006 Sb., nutná,

•   bezúhonnost dle § 79  
odst. 2 a odst. 3 věty 
první až třetí,

•   dobrý zdravotní stav,
•   spolupráci s odbornými lékaři,
•   znalost problematiky 

cílové skupiny DA,
•   empatii, schopnost 

komunikace s klienty 
s demencí, iniciativnost, 
samostatnost, organizační 
schopnosti, chuť dále 
se vzdělávat.

Nabízíme:
•   zázemí stabilní společnosti,
•   příjemné pracovní prostředí,
•   lokalitu Roztoky u Prahy,
•   dobré platové podmínky,
•   třísměnný provoz,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   stravování na pracovišti.

Profesní životopis a motivační 
dopis zasílejte emailem na 
adresu:  
petra.bradacova@
domovalzheimer.cz;  
do předmětu uveďte „Roztoky“;  
tel.: 220 514 078.

M141001179

 
Ošetřovatel 
v sociálních službách

Pobytové zařízení 
sociálních služeb 
vypisuje výběrové řízení  
na pozici:

   ošetřovatel v sociálních 
službách

Požadujeme:
•   základní nebo SŠ vzdělání,
•   výhodou je „Kvalifikační  

kurz pro pracovníky 
v sociálních službách“  
dle právního předpisu 45),  
dle §110,

•   odbornou způsobilost 
pracovníka v sociálních 
službách,

•   bezúhonnost,
•   praxe v sociálních službách  

výhodou,
•   empatii, schopnost 

komunikace s klienty 
s demencí, samostatnost, 
chuť se dále vzdělávat.

Nabízíme:
•   zázemí stabilní společnosti,
•   příjemné pracovní prostředí,
•   lokalitu Roztoky u Prahy,
•   dobré platové podmínky,
•   třísměnný provoz,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   stravování.

Profesní životopis a motivační 
dopis zasílejte emailem na 
adresu: petra.bradacova@
domovalzheimer.cz;  
do předmětu uveďte „Roztoky“;  
tel.: 220 514 078.

M141001179

Volná místa
Fyzioterapeuté

Oblastní nemocnice 
Náchod, a. s.,
hledá:

   fyzioterapeuty pro  
Oddělení akutní lůžkové 
rehabilitace i Ambulantní 
rehabilitace – Nemocnice 
Náchod a Rychnov 
nad Kněžnou

Nabízíme:
•   nadprůměrné mzdové 

ohodnocení včetně 
výkonnostního příplatku,

•   zaměstnanecké benefity,
•   výraznou podpora vzdělávání,
•   možnost ubytování,
•   vhodné i pro absolventy,
•   nástup možný ihned.

Kontaktujte nás na adrese:  
holub.lukas@nemocnicenachod.cz

M141000962

 
Více pozic

Litomyšlská nemocnice, a. s., 
přijme do svého pracovního  
kolektivu lékaře se 
specializovanou způsobilostí  
v oborech:

   gynekologie a porodnictví
   neurologie
   chirurgie

Nabízíme:
•   nadstandardní podmínky,
•   podporu vzdělávání 

a seberealizace,
•   týden dovolené navíc,
•   příspěvek na stravování,
•   přidělení bytu,
•   náborový příspěvek  

50 tis. Kč.

Bližší informace podá náměstek  
pro lékařskou péči,  
e-mail: juraj.bona@litnem.cz,  
tel.: 461 655 290  
nebo mobil: 734 570 689

M141001150

Urolog/uroložka
Hledáme lékaře/ku  
do urologické ambulance  
se specializovanou 
způsobilostí v oboru urologie 
na zkrácený úvazek. 
Nabízíme nadstandardní 
ohodnocení a kvalitní 
podmínky pro profesní růst.
Více informací  
na tel.: 222 999 926,  
e-mail: hr@ptc.cz

M141001205

 
Lékař pro oddělení ARO

Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro oddělení ARO

Požadujeme:
•   specializovaná způsobilost 

v oboru anestezie 
a resuscitace vítána,

•   uvítáme zařazení 
v přípravě v oboru 
anestezie a resuscitace,

•   vhodné i pro absolventy VŠ.

Nabízíme:
•   plný pracovní úvazek,
•   výhodné mzdové ohodnocení,
•   nástup od 1. 10. 2014, 

popř. podle dohody.
Oddělení ARO má udělenu 
akreditaci I. stupně pro 
vzdělávání lékařů v oboru 
anestezie a resuscitace.

Bližší informace podá  
MUDr. Radovan Prchlík,  
primář oddělení,  
tel.: 381 605 000; 
e-mail:  
radovan.prchlik@nemta.cz

M141001161

 
Fyzioterapeut 
a ergoterapeut

Nemocnice Kyjov, p. o.,
přijme do pracovního  
poměru:

   fyzioterapeuta a ergoterapeuta

Požadavky:
•   vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ 

podle zákona č. 96/2004 Sb.,
•   osvědčení o způsobilosti 

k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného 
dohledu,

•   zdravotní způsobilost,
•   trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
•   dobré pracovní podmínky,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   příspěvek na penzijní 

připojištění.

Nástup možný ihned. 

Výběrové řízení
Primář/primářka

Ředitelka  
Městské nemocnice Hořice 
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa:   

   primář / primářka LDN  
MěN Hořice

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost 

dle zákona č. 95/2004 Sb.,
•   min. 10 let praxe,
•   velmi dobré organizační, řídicí 

a manažerské dovednosti,
•   dobré komunikační 

a prezentační schopnosti,
•   zdravotní způsobilost,
•   morální  

a občanská bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat:
•   strukturovaný profesní 

životopis,
•   vyplněný osobní dotazník 

SEFT č. 30-1029,
•   ověřené doklady 

o dosaženém vzdělání,
•   specializovaná způsobilost 

v interním oboru, všeobecném  
praktickém lékařství, 
chirurgii, atestace 
z geriatrie výhodou,

•   licenci ČLK pro 
výkon primáře,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 90 dnů),

•   osvědčení dle § 4 zákona 
č. 451/1991 Sb.,

•   souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení dle 
zákona č. 101/2000 Sb.

Písemné přihlášky s profesním 
životopisem, motivačním 

dopisem a návrhem koncepce 
vedení LDN (v max. rozsahu 
3 str. formátu A4), výpisem 
z rejstříku trestů a doklady 
o dosaženém vzdělání posílejte 
do 15. 9. 2014 na adresu:  
Městská nemocnice Hořice, 
Riegrova 655, 508 01 Hořice, 
s označením „Výběrové řízení  
primář/ka  LDN“.

M141001191

 
Hlavní sestra

Ředitelka  
Městské nemocnice Hořice 
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa:

   hlavní sestra MěN Hořice

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ v oboru ošetřovatelství,
•   odborná způsobilost 

k výkonu povolání 
všeobecná sestra bez 
odborného dohledu,

•   min. 5 let praxe ve vedoucí  
funkci,

•   velmi dobré organizační, 
řídicí a manažerské 
dovednosti,

•   dobré komunikační 
a prezentační schopnosti,

•   znalost legislativy ve 
zdravotnictví a sociální sféře,

•   schopnost koordinace týmové  
práce,

•   samostatnost a vysoké 
pracovní nasazení,

•   orientace v ekonomice 
zdravotnictví,

•   morální  
a občanská bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat:
•   strukturovaný profesní 

životopis,
•   vyplněný osobní dotazník 

SEFT č. 30-1029,
•   ověřené kopie dokladů 

o získání odborné 
způsobilosti k výkonu 
povolání dle zákona 
č. 96/2004 Sb.,

•   návrh koncepce rozvoje  
a řízení,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 90 dnů),

•   souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení dle 
zákona č. 101/2000 Sb.

Písemné přihlášky posílejte 
do 15. 9. 2014 na adresu:  
Městská nemocnice Hořice, 
Riegrova 655, 508 01 Hořice, 
s označením „Výběrové 
řízení hlavní sestra MěN“.

Předpokládaný termín nástupu 
dle dohody, nejdéle 1. 1. 2015.
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