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Inzerce M141001556

   primáře, případně zást. 
primáře na internu

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe (zást. pri-
máře), I. at. vítána.
Nabízíme: výhodné finanční pod-
mínky, možnost ubytování.
Nástup: ihned
Kontakt: tel: 499 502 304 
– Srnská J., 
nebo e-mail: srnska@nemocni-
ce.vrchlabi.cz 

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme od 1. 6. 2015:

   větší počet RTG laborantů
   2 RTG lékaře se zkušeností  
práce s CT

Požadavky: VŠ, I. nebo II. ates-
tace v oboru, příp. spec. způso-
bilost, praxe (lékaři), SZŠ nebo 
VŠ, registrace (sestry)
V případě zájmu prosím kontak-
tujte personální oddělení nemoc-
nice: tel: 499 502 304 – Srnská J., 
nebo e-mail: srnska@nemocni-
ce.vrchlabi.cz

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

   lékaře-gynekologa 
na ambulanci

Požadavky: VŠ, I. atestace + spe-
cial. způsobilost dle z.č.95/2004, 
případně II. atestace
Práce na gynekol. ambulanci
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel: 499 502 304 
nebo e-mail: srnska@nemocni-
ce.vrchlabi.cz 

M141001541

Více pozic
Poliklinika Modřany 
přijme lékaře/-ky s atestací na pl-
ný či zkrácený úvazek na následu-
jící pozice: rentgenolog pro SONO 
a RTG, dermatolog, dětský neuro-
log, praktický lékař. Pro pracovi-
ště RTG přijmeme radiologickou 
asistentku na částečný úvazek. 
Nabízíme zaměstnanecké bene-
fity – příspěvek na stravování, 
dovolenou, podporu při dalším 
vzdělávání apod.
Tel.: 241 770 620, 

e-mail: nikodemova@poliklini-
kamodrany.cz

M141001515

Hipoterapeut
Psychiatrická nemocnice 
Havlíčkův Brod
přijme na plný pracovní úvazek:

   zdravotnického pracovníka 
pro hiporehabilitaci

Požadujeme:
•   vzdělání v oboru všeobecná 

 sestra BOD, nebo sestra se spe-
cializací v psychiatrii, nebo  
fyzioterapeut, nebo ergo te ra- 
peut,

•   základní jezdecké dovednosti 
a základní znalosti a dovednos-
ti v péči o koně,

•   zájem o práci s lidmi a schop-
nost týmové spolupráce.

Motivační dopis a struktur. ži-
votopis zasílejte do 31. 1. 2015 
na adresu: MUDr. A. Mašková, 
Psychiatrická nemocnice Havlíč-
kův Brod, Rozkošská 2322, 580 23  
Havlíčkův Brod, 
nebo na e-mail: amaskova@ 
plhb.cz . 

Bližší info na tel.: 605 788 109 
(MUDr. Mašková).

M141001550

Gynekoložka
Přijmeme gynekoložku do  sdružené 
ambulantní gynekologicko-porod-
nické praxe v centru Prahy na ce-
lý úvazek. 
Nabízíme výhodné  platové pod-
mínky, výhodnou  pracov ní do- 
bu, 5 týdnů dovolené a  další  be-
nefity, možnost vzdělávání atd.  
MUDr. Vilém Jelínek, 
tel.: 603 404 401, 224 912 250, 
vilemjelinek@seznam.cz   

M141001554

Psychiatr
Přijmeme do pracovního poměru 
na plný úvazek psychiatra. Mož-
nost nástupu od 1. 2. 2015. Ates-
tace není podmínkou. Nabízíme 
práci v erudovaném a kompakt-
ním týmu a zajímavé finanční 
ohodnocení. Zájemci se mohou 
hlásit na adrese: 
Dětská  psychiatrická nemocnice, 
U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš; 
tel.: 566 531 431, 566 531 433; 
e-mail: dplvb.reditel@seznam.cz

M141001559
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PERSONÁLNÍ INZERCE

je přijímána na adrese:
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
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