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Volná místa

Dětský lékař/ka
pro lázně

Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, státní podnik,  
náměstí Svobody 272, 
542 25 Janské Lázně
přijmou:

   Lékaře/lékařku pro dětskou 
léčebnu v Janských Lázních

Požadujeme:
•   ukončené studium 

lékařského směru,
•   specializaci v oboru  

dětské lékařství, RFM,  
dětská neurologie 
nebo ortopedie,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle  
zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění.

Nabízíme:
•   plný nebo kratší úvazek,
•   nadstandardní ohodnocení,
•   5 týdnů dovolené,
•   možnost přidělení 

služebního bytu.

Nástup možný ihned,  
případně dle dohody  
– nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky s CV 
zaměřeným na dosavadní 
odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace),  
fotokopii dokladu 
o bezúhonnosti a zdravotní 
způsobilosti nebo čestné 
prohlášení o trestní 
bezúhonnosti zasílejte 
e-mailem na adresu:  
olga.cervena@janskelazne.com

ZDN M131000245

Lékař – internista
na Emergency

Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha
přijme pro oddělení Emergency: 

    1 lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání 
v oboru vnitřní lékařství 

(odborná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství a ukončený 
povinný specializační základ )

   1 lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
vnitřní lékařství 

Požadujeme zájem  
o urgentní medicínu.

Kontakt: primář Emergency 
plk. MUDr. Pavel Kupka,  
tel.: 973 203 260–1, 
e-mail: pavel.kupka@uvn.cz 
Další požadavky a informace: 
www.uvn.cz 

ZDN M131000306

Lékař/ka pro LSPP
Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha 
přijme na dohodu: 

   Lékaře pro zajištění 
lékařské služby první 
pomoci pro dospělé

Jedná se o směnný provoz:  
Po–Pá 19.00–7.00 hod, 
So+Ne 7.00–19.00 hod 
a 19.00–7.00 hod.

Požadujeme specializovanou 
způsobilost v oborech vnitřního 
lékařství, praktického 
lékařství pro dospělé, 
eventuálně chirurgie. 

Kontakt: primář Emergency 
pplk. MUDr. Pavel Kupka,  
tel.: 973 203 260–1,  
e-mail: pavel.kupka@uvn.cz 
Další požadavky a informace: 
www.uvn.cz

ZDN M131000272

Ergoterapeut/ka
Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, státní podnik,  
náměstí Svobody 272, 
542 25 Janské Lázně
přijmou:

   Ergoterapeuta/ergoterapeutku 
(i absolventa)

Nástup možný ihned.
Možnost ubytování 
v lázeňské ubytovně.

Kontakt: 
Dagmar Žáková,  
tel.: 736 415 484, e-mail: 
dagmar.zakova@janskelazne.com

ZDN M131000245

Praktický lékař/ka 
MUDr. Martin Švébiš, 
všeobecný praktický lékař, 
Frýdlant na Ostravicí,
vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici: 

   Lékař-rezident v oboru 
všeobecné praktické lékařství

Nabídka je vhodná pro 
lékaře-absolventy.

Požadujeme: ukončené vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství.

Nabízíme: absolvování 
předepsaných praxí směřujících 
k atestaci ze všeobecného 
praktického lékařství.

Předpokládaný nástup: 
podzim 2013.
Kontakt: e-mail:  
mail@martinsvebis.cz

ZDN M131000294

Gynekoložka
PULS, s. r. o. – Praha
přijme:

   Gynekoložku 
pro rozšíření ordinace 
na Praze 4 – Chodov 
a nadstandardní ordinaci 
v Praze 6 – Bachmačské nám.

Nabízíme:
•   velikost úvazku dle dohody, 
•   individuální pracovní dobu 

(i jako VPP, při MD či OSVČ), 
•   5 týdnů dovolené,
•   nadstandardní plat  

+ výkonnostní ohodnocení,
•   možnost dalšího vzdělávání 

a vlastní klientely.

Kontakt: 
prim. MUDr. Jaroslav Pihrt, 
tel.: 606 39 39 38, e-mail: 
mudr.pihrt@centrum.cz

ZDN M131000260

Lékař/ka – interna
Bohumínská městská 
nemocnice, a. s.,
přijme do pracovního poměru: 

   Lékaře/lékařku  
pro interní oddělení 

s možným nástupem 
od 1. 9. 2013.

Nabízíme:
•   zajímavou práci v přátelském 

kolektivu, v prosperujícím 
a dynamicky se rozvíjejícím 
zdravotnickém zařízení,

•   zajímavé platové podmínky.

Bližší informace podá vedoucí 
personálního oddělení – Lenka 
Theyerová, tel.: 596 096 318.

Své nabídky zasílejte na adresu:  
Bohumínská městská 
nemocnice, a. s.,  
personální oddělení,  
Slezská 207, Starý Bohumín, 
735 81 Bohumín, nebo 
e-mailem: theyerova@nembo.cz

ZDN M131000207

Sestra
Do sdružené ambulantní 
gynekologicko-porodnické 
praxe v centru Prahy
přijmeme: 

   Sestru (nejlépe  
porodní asistentku)

Nabízíme: 
•   výhodné platové podmínky, 
•   výhodnou pracovní dobu,
•   5 týdnů dovolené 

a další benefity, 
•   možnost vzdělávání.

Kontakt: 
MUDr. Vilém Jelínek,  
tel.: 603 404 401, 224 912 242, 250.

ZDN M131000278

Fyzioterapeut/
ergoterapeut

Psychiatrická léčebna 
U Honzíčka v Písku 
přijme: 

   Registrovaného 
fyzioterapeuta bez dohledu 
nebo ergoterapeuta  
bez dohledu nebo  
odborného pracovníka  
– pracovního terapeuta 
do pracovního poměru.

Podmínky budou upřesněny 
při osobním pohovoru.

Kontakt: 
MUDr. Petr Pumpr, 
tel.: 602 271 424, e-mail: 
petrpumpr@hotmail.com

ZDN M131000265

Ostatní

Pronájem 
Ve Velkém Špalíčku v Brně
nabízíme k pronájmu  
plně vybavenou  
lékárnu s laboratoří.

Více informací:  
tel.: 543 237 385,  
e-mail:  
velkyspalicek@velkyspalicek.cz

ZDN M131000289

Nově prosím pro příjem  
personální inzerce kontaktujte:

Ing. Alenu Seidelovou                   
tel.: 225 276 341, 724 774 034

e-mail: seidelova@mf.cz

Mladá fronta Zdravotnické noviny ZDN
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

personální inzerce


