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PERSONÁLNÍ INZERCE
Zástupce primáře

Městská nemocnice 
následné péče Praha 9 
přijme na lůžkové oddělení lé-
kaře/ku s funkcí zástupce pri-
máře. Specializovaná způsobi-
lost podmínkou. 
Nabízíme klidnou práci v malém 
kolektivu, velmi dobrou doprav-
ní dostupnost (přímo u metra), 
motivující platové ohodnoce-
ní a benefity. Částečný úva-
zek možný. 
Kontakt: dr. Andrlová, 
tel: 284 000 895, 
e-mail: andrlova@mnnp.cz

M151000210

Fyzioterapeut
Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s.,  
Svitavská nemocnice
přijme fyzioterapeuta i absol-
venta na rehabilitační odděle-
ní s odbornou způsobilostí dle 
zák. č. 96/2004 Sb., VOŠ nebo 
VŠ vzdělání.
Požadujeme zdrav. způsobilost, 
bezúhonnost, osvědčení k vý-
konu povolání bez odb. dohle-
du není podmínkou. Možno na 

celý i částečný úvazek, jedno-
směnný režim práce. 
Nabízíme další vzdělávání v obo-
ru, příspěvek na stravování a prá-
ci v mladém kolektivu.
Kontakt: nám. oš. péče Mgr. Nem-
šovská, tel.: 724 103 208, 
e-mail: nemsovska@nemsy.cz
Písemné nabídky se strukturo-
vaným životopisem zasílejte na 
adresu: 
NPK – Svitavská nemocnice, 
Mgr. Nemšovská, Kollárova 643/7, 
568 25 Svitavy. 

M151000257

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra 
přijme všeobecného praktické-
ho lékaře pro pracoviště v Jihlavě 
s nástupem ihned. Platové zařa-
zení dle NV č. 564/2006 Sb. Poža-
davky: VŠ – lékařská  fakulta, ates-
tace všeobecné lékařství. 
Nabízíme: pevnou pracovní  
dobu, možnost personálního 
růstu, ubytování, příspěvek 
na  stravu, 5 týdnů dovolené,  
5 dní indispozičního volna, dal-
ší benefity. 

Kontakt na tel.: 974 221 245.
M151000223

Lékař ZZS
Zdravotnická záchranná  
služba Středočeského 
kraje,
272 01 Kladno, Vančurova 1544,
přijme do pracovního poměru na 
plný úvazek:

   lékaře zdravotnické 
záchranné služby pro 
výjezdové základny 
v okrese Benešov

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost 

v základním oboru nebo 
v oboru urgentní medicína.

Nabízíme:
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení,
•   příjemné pracovní prostředí 

v moderně vybavených 
výjezdových základnách,

•   kompaktní pracovní 
kolektiv,

•   pružnou pracovní dobu 
ve směnném provozu,

•   možnost dalšího vzdělávání 
a profesního rozvoje,

•   specifické bonusové pobídky.

Nástup možný ihned nebo po-
dle dohody. 
Kontakty: tel.: 731 137 053, 
e-mail: 
michal.gozon@zachranka.cz

M151000220

Lékař
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme lékaře na transfuzní oddě-
lení. Bližší informace naleznete na 
www.nemlib.cz , odkaz kariera.

M151000253

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

   zástupce primáře na ARO
   lékaře na ARO  
– možno i absolventi
   zástupce primáře na internu
   primáře na internu

   primáře na chirurgii
   RTG lékaře – zástupce 
primáře

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, (praxe pri-
máři + zást. primáře), ostatní I. 
atest. vítána. 
Nabízíme: výhodné finanč ní pod-
mínky. Nástup: ihned
Kontakt: tel: 499 502 304, 
nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

M151000250

Fyzioterapeut
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme fyzioterapeuty na plný 
úvazek. 
Požadujeme odbornou způsobi-
lost k výkonu povolání fyziote-
rapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb.
Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mailo-
vou adresu: 
marcela.domalipova@nemlib.cz
Kontakt: Marcela Domalípová, 
vrchní fyzioterapeut, 
tel.: 777 033 984
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Inzerce M151000264


