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Volná místa

Lékař/ka 
– vedoucí funkce

Zdravotnické zařízení MV 
přijme 

   lékaře do vedoucí funkce  
v Praze

Jedná se o atraktivní 
manažerskou práci s možností 
výkonu lékařské praxe. 

Požadujeme: 
•   VŠ, lékařská fakulta, 
•   specializaci všeobecné 

praktické lékařství, 
•   lékařskou praxi minimálně  

5 let. 

Nabízíme: 
•   pravidelnou pracovní dobu, 
•   5 týdnů dovolené, 
•   4 dny placeného volna 

z důvodu zdravotní 
indispozice a jiné benefity, 

•   finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do 14. platové třídy 
podle nařízení vlády  
č. 564/2006 Sb. + osobní 
příplatek + příplatek za vedení. 

Informace na tel.: 974 827 661. 
Svou nabídku zašlete  
e-mailem na adresu:  
helena.pelikanova@zzmv.cz
 M141000305

Více pozic
Představenstvo Nemocnice 
Prachatice, a. s. 
přijme

   lékaře/-ku na pozici zástupce 
primáře gynekologicko- 
-porodnického oddělení

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru podle zákona č. 95/ 
2004 Sb., v platném znění,

•   licenci ČLK pro výkon  
funkce primáře  
– vedoucího lékaře v oboru, 

•   10 let praxe v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost, 
•   organizační a řídicí 

schopnosti.

   lékaře/-ku nebo nelékaře se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru lékařská mikrobiologie 
(eventuálně krátce před 
atestací) s výhledem 
na pozici zástupce primáře 
akreditovaného OLM

   lékaře/-ky (i absolventy LF)  
na interní oddělení

Nabízíme:
•   práci v příjemném kolektivu, 
•   ubytování,
•   osobní mzdu  

+ čtvrtletní odměny, 
•   příspěvek k důchodovému 

připojištění.

Potenciální zájemci  
jsou zváni k nezávazné 
informační návštěvě.
Kontakt: MUDr. František 
Stráský, tel.: 602 324 538, 
e-mail: strasky@nempt.cz
 M141000138

Lékař/ka – ortopedie/
neurologie/rehabilitace

Odborný léčebný 
ústav Jevíčko 
přijme 

   lékaře se specializací 
z ortopedie, neurologie 
nebo léčebné rehabilitace 
na lůžkové oddělení ortopedie 

Jedná se o diferenciální 
diagnostiku a konzervativní 
léčbu pacientů s potížemi 
pohybového aparátu  
(bez operativy), včetně léčby 
zánětlivých onemocnění. 
Pracoviště je vybaveno  
vlastní rehabilitací.

Nabízíme:
•   plat dle praxe 65–70 tisíc Kč,
•   byt k dispozici,
•   nástup dle dohody. 

Více informací:  
www.olujevicko.cz
Kontakt: OLÚ Jevíčko, 
tel.: 461 550 712, e-mail: 
olujevicko@olujevicko.cz
 M141000277

Lékař/ka 
– vedoucí oddělení

Vysokomýtská nemocnice
přijme lékaře na pozici:

   vedoucí lékař oddělení 
následných lůžek

Více informací:  
www.vmnemocnice.cz
 M141000294

Endokrinolog
Poliklinika I. P. Pavlova,  
s. r. o.,
hledá pro své pracoviště 
v Legerově ulici  
kvalifikovaného endokrinologa. 
Velikost úvazku dle dohody. 
Kontakt:  
tel.: 736 109 910, e-mail:  
smidova@poliklinikaippavlova.cz
 M141000302

Více pozic
Nemocnice s poliklinikou 
Praha Italská 
hledá do ambulantního provozu, 
na plný nebo zkrácený úvazek, 
rusky hovořící lékaře (znalost AJ 
výhodou) a střední zdravotnický 
personál (sestry) v oborech: 

   všeobecný PL  
nebo interní lékařství
   kardiologie
   angiologie
   neurologie
   urologie
   gynekologie
   oční
   ORL
   diabetologie

Nabízíme:
•   nadstandardní ohodnocení, 
•   komfortní ordinace 

s moderní zdravotnickou 
technikou v centru Prahy. 

Kontakt: 
e-mail: personalni@doz.agel.cz,  
tel.: 221 087 401.
 M141000073

Psychiatr 
Poliklinika  
Žďár nad Sázavou 
přijme dětského psychiatra.
Nabízíme možnost  
pronájmu bytu. 
Více informací:  
Michal Hubert Zrůst, MSc.,  
tel.: 732 558 937, 566 690 134.
 M141000285

Lékař/ka – ORL
Do ORL ambulantní 
praxe v Plzni 
přijmu atestovaného lékaře/-ku,  
nejlépe na plný úvazek. 
Výhodné platové podmínky. 
Tel.: 377 534 895, 
e-mail: havlova@orlplzen.cz
 M141000298

Různé

Pronájem
Dvě lékařské ambulance 
pronajmeme od 1. 5. 2014 
(i jednotlivě) v nadstandardně 
vybaveném malém 
zdravotnickém zařízení 
v novostavbě přímo u stanice 
metra Vysočanská. 
Kontakt: tel.: 606 528 358.
 M141000255

Lázeňská péče
Nové lázně na indikačním 
seznamu pro lázeňskou péči! 
Lázně Lednice – Lázeňský dům 

Perla poskytují komplexní a pří-
spěvkovou lázeňskou léčbu hra-
zenou ze zdravotního pojištění, 
pro pacienty pojišťoven 201 – VZP 
a 211 – ZPMV. 
Indikační zaměření: VI. Nemoci 
nervové, VII. Nemoci pohybového 
ústrojí, XI. Nemoci gynekologické. 
Přírodním léčivým zdrojem je 
jodobromová minerální voda.

Více informací: 
www.lednicelazne.cz, 
tel.: 519 304 863, 519 304 813,  
724 525 986. 

Korespondenční adresa: 
Lázně Lednice,  
Lázeňský dům Perla, 
Břeclavská 700, 691 44 Lednice.
 M141000313
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