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n Výběrová řízení 

Vedoucí laborant

Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Bolzanova  512, 506 43 Jičín, 
tel. 493 582 111, fax 493 523 514, 
e-mail: nemjc@nemjc.cz,
vypisuje výběrové řízení na 
vedoucího laboranta na oddělení 
klinické biochemie.
Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, 
registrace, pomaturitní studium, 
organizační, komunikativní 
a řídící schopnosti, uživatelská 
znalost práce na PC, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
orientace v ekonomice 
zdravotnictví.
Písemné přihlášky doplněné 
profesním životopisem, doklady 
o dosaženém vzdělání, registraci 
a výpisem z rejstříku trestů 
posílejte nebo osobně doručte na 
personální oddělení nejpozději
do 30. 10. 2009. 
 ZDN 900014496

n Volná místa 

Vysokoškolák

Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace
přijme vysokoškoláka nelékaře
pro centrální laboratoře – úsek 
imunologie.
Podmínky: absolvování 
akreditovaného magisterského 
studijního oboru přírodovědného 
zaměření podle zákona
č. 96/2004 Sb. 
Praxe v oboru nebo absolvování 
specializačního vzdělání v oboru 
klinická imunologie vítána. 
Bližší informace na adrese: 
marian.stano@nemocnice.opava.cz,
tel. 553 766 430.
 ZDN 900014497

Více pozic

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme:
l  primáře na interní oddělení

l  lékaře na interní 
oddělení – možno i absolvent, 
atestace vítána

Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, organizační a řídící 
schopnosti (primariát).
Nabízíme nadstandardní finanční 
ohodnocení.
Možnost ubytování v areálu 
nemocnice.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt na tel. 499 502 352.

Česko-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,
543 01 Vrchlabí nebo e-mail:
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz
 ZDN 900014454

Lékař/lékařka

Soukromá ordinace v Praze 4
přijme lékaře/lékařku do 
soukromé kožní ordinace na 
adrese: Rakovského 3138, 
Praha 12-Modřany.
Více informací na www.presbyo.cz
Dotazy zasílejte na
e-mail: info@andelstudio.com
 ZDN 900014458

Odborný garant

Lázně Luhačovice, a. s.
hledají vedoucího biochemické 
laboratoře – odborného garanta.
Požadujeme: VŠ vzdělání a atestaci 
z klinické biochemie, 10 let praxe 
v oboru.
Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, smluvní mzdu, možnost 
ubytování. 
Přihlášky včetně profesního 
životopisu zašlete do 14 dní od 
vydání ve Zdravotnických 
novinách na adresu: Lázně 
Luhačovice, a. s.,
Lázeňské náměstí 436,
763 26 Luhačovice.
Kontakt: Ludvík Pavlištík, 
personální manažer,
tel. 577 682 204,
e-mail: pavlistik@lazneluhacovice.cz
 ZDN 900014450

Zástupce primáře

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme zástupce primáře 
chirurgického oddělení, případně 
primáře.
Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, organizační a řídící 
schopnosti (primariát).
Nabízíme nadstandardní finanční 
ohodnocení.
Možnost ubytování v areálu 
nemocnice.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt na tel. 499 502 304.
Česko-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,
543 01 Vrchlabí nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz
 ZDN 900014455

Lékař/lékařka

Zavedená interní ambulance 
v Mělníku
hledá lékaře na 1 den v týdnu do 
ambulance v Mělníku (30 km od 
Prahy).

Velmi dobré platové ohodnocení, 
slušné jednání. Spěchá.
Kontakt: mobil 737 645 371, 
e-mail: vera.stechovska@tiscali.cz
 ZDN 900014424

Lékař/lékařka

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha  
urologické oddělení
přijme do pracovního poměru 
lékaře.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, atestace podle zákona
č. 95/2004 Sb. – není však 
podmínkou, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, schopnost týmové 
práce, uživatelská znalost PC.
Nástup podle dohody.
Nabízíme práci v akreditovaném 
zdravotnickém zařízení, dobré 
pracovní podmínky, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
příspěvky z FKSP (dovolená, sport, 
vitaminy) a jiné zaměstnanecké 
výhody.
Kontakt: primář oddělení plk. 
MUDr. Oto Köhler, CSc.,
tel. 973 203 331,
e-mail: oto.kohler@uvn.cz nebo 
personální asistentka Blanka 
Fialová, tel. 973 202 728,
e-mail: blanka.fialova@uvn.cz
 ZDN 900014414

Psychiatr

Klinika ESET
přijme atestovaného psychiatra 
pro práci v ambulanci a terénu.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na: ESET, Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4, 
e-mail:  klinikaeset@volny.cz, 
tel./fax 272 940 880.
 ZDN 900014418

Sekundární lékař

Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM
přijme sekundárního
lékaře/lékařku s minimální praxí
3 roky v oboru A+R.
Vítán zájem o kardioanestezii  
a intenzivní péči, 
o kardiochirurgické pacienty, 
o echokardiografii.
Písemné přihlášky zasílejte na 
sekretariát KAR IKEM,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
nebo e-mail: rora@ikem.cz
 ZDN 900014415

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
v Semilech
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře do funkčního 
zařazení pro oddělení následné 
péče.
Vhodná  atestace nebo spec. 

způsobilost v oboru geriatrie nebo 
vnitřní lékařství, možnost 
uplatnění i absolventa.
Nabízíme možnost dalšího 
profesního růstu, příznivé platové 
ohodnocení. 
Byt podle dohody v místě 
pracoviště.
Příjemné pracovní prostředí 
podkrkonošské nemocnice.
Kontakt:
e-mail: vedení@nemsem.cz,
tel. 481 661 402.
 ZDN 900014416

Lékaři

Nemocnice Kutná Hora
přijme na interní a chirurgické 
oddělení 3 lékaře, vhodné i pro 
absolventy, kterým nabízíme po 
zaučení základní plat
23 000 Kč/měsíc, náborový 
příspěvek 75 000 Kč, možnost 
dalšího vzdělávání, kvalitní levné 
ubytování.
Kontakt: chirurgické
odd. – prim. MUDr. Jiří Vavřík,
tel. 327 503 440, mobil 
724 536 157,
e-mail: jiri.vavrik@nemkh.cz,
int. odd. – prim. MUDr. Michal 
Oščipovský, tel. 327 503 316,
mobil 724 753 701, e-mail: 
michal.oscipovsky@nemkh.cz
 ZDN 900014417

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře pro svá akreditovaná 
pracoviště:
l  ARO, chirurgie, interna, 

ortopedie, neurologie, 
radiodiagnostické odd., 
hematologie, urologie, oddělení 
klinické biochemie, plicní 
oddělení

Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, dobré 
ohodnocení, týden řádné dovolené 
navíc. 
Bližší informace: e-mail: 
pavlina.simmerova@nemcl.cz, 
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz
 ZDN 900014423

Lékař/lékařka

Domov sv. Karla 
Boromejského v Praze
přijme zkušeného lékaře na 
lůžkové oddělení.
Požadujeme atestaci v oboru 
interna, všeobecné lékařství, 
geriatrie a dobrou znalost PC.
Laskavý a trpělivý přístup 
k nemocným i rodinným 
příslušníkům.
Nabízíme velmi pěkné a moderní 
prostředí a přátelskou atmosféru.
Více na www.domovrepy.cz
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Kontakt: sestra Konsoláta,
tel. 776 257 911, CV prosím na 
e-mail: konsolata@domovrepy.cz
 ZDN 900014420

Více pozic

Ředitel CKTCH Brno
přijme
l  anesteziologa
l  fyzioterapeuta

Požadavky: I. atestace, znalost 
anglického jazyka, předpoklady 
pro klinický výzkum.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem 
zasílejte na adresu: CKTCH Brno, 
Pekařská 53, 656 91 Brno.
Bližší informace podá 
MUDr. Robert Wagner.
 ZDN 900014422

Lékař/lékařka

Centrum prenatální 
diagnostiky a genetiky
ve Zlíně
hledá lékaře/lékařku s atestací 
v porodnictví, gynekologii či 
pediatrii a lékařské genetice.
Podrobnosti při osobním jednání 
nebo na tel. 577 001 637.
Žádost s profesním životopisem 
zasílejte na 
e-mail: traxlerova@imalab.cz 
nebo poštou na adresu 
PREDIKO s. r. o.,
tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín.
 ZDN 900013542

Lékař/lékařka

Ambulantní NZZ v Praze 5
přijme lékaře na 
oddělení chirurgie, ortopedie 
a radiologie.
Úvazek dohodou.
Kontakt: tel. 608 200 398,
e-mail: stauda@cbox.cz,
www.chiro.cz
 ZDN 900014421

Zdravotní sestry

AV Care, s. r. o.
přijme zdravotní sestry 
do ŠVÝCARSKA!
Atraktivní finanční a pracovní
podmínky!
Požadujeme: vzdělání a praxi 
v oboru, NJ na komunikativní 
úrovni.
Informace: www.avcare.eu 
e-mail:  info@avcare.eu 
tel. 775 550 822, 591 130 306.
 ZDN 900013927

Asistent hygieny

Poskytovatel závodní 
preventivní péče
MEDIKAAL-TT, s. r. o.
hledá do svého týmu asistenta 
hygienické služby možno na plný, 
částečný úvazek i na dohodu o 
provedení práce.
Požadavky: komunikativnost, 
flexibilita, samostatnost, schopnost 
pružně reagovat, řidičské
oprávnění sk.B.

Platové podmínky dohodou.
Písemné nabídky zasílejte prosím 
na: smidova@medikaal.cz
 ZDN 900011815

Psychiatr

Krizové centrum RIAPS  
CSSP, Chelčického 39,
130 00 Praha 3
přijme psychiatra s atestací
I. stupně a zájmem o psychoterapii 
na plný úvazek do HPP. 
CV zasílejte na adresu KC, nebo 
na e-mail:
gabriela.sivicova@csspraha.cz
Bližší informace na
tel. 222 586 768.
 ZDN 900014000

Sestra

Gynekologická ordinace 
v Praze 4
přijme sestru do ordinace.
Nástup možný ihned.
Tel. 723 377 477.
 ZDN 900012854

Lékař/lékařka

Nestátní poliklinika 
v Berouně
hledá odborného lékaře na pozici 
atestovaný rentgenolog.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném 
kolektivu, podporu odborného 
růstu. Dobré spojení do Prahy.
Informace na tel. 311 746 315, 

724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz
 ZDN 900013607

n Prodám 
Prodáme soukromé 
dermatovenerologické 
pracoviště v Praze 4 
s provozem od roku 2003. 
Smlouvy  s pojišťovnami: 111, 
207, 222, 211.
Dotazy zasílejte na
e-mail: ordinace@eloading.cz
 ZDN 900014459

n Různé 
Přenechám zavedenou 
dermatologickou praxi 
v Bavorsku
v těsné blízkosti státních hranic 
s ČR dermatologovi se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru, dále zajistím
1–2 dermatologům s min. 2letou 
praxí výhodné zaměstnání v kožní 
ordinaci v Bavorsku, rovněž 
v blízkosti státních hranic.
Bližší informace na
e-mailu: derma@email.cz
 ZDN 900012620

www. ZDN.cz
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