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Inzerce M141000793

Volná místa

Lékař/ka – pediatr
Léčebné lázně  
Mariánské Lázně, a. s.,
přijmou: 

   lékaře/-ku – pediatra

Nabízíme:
•   možnost i kratšího úvazku 

nebo výpomoci,
•   osobní zainteresovanost 

na růstu tržeb,
•   možnost ubytování.

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost 

v oboru pediatrie,
•   znalost ruského jazyka,
•   morální a občanskou 

bezúhonnost.

Kontakt: 
Léčebné lázně Mariánské 
Lázně, a. s., Masarykova 22, 
353 29 Mariánské lázně, 
e-mail: 
dortova@badmarienbad.cz, 
tel.: 354 661 700.
 M141000746

Lékař/ka
Věznice Kynšperk nad Ohří 
přijme: 

   lékaře na plný úvazek 
s možným nástupem ihned

Nabízíme:
•   plat 47 500 Kč hrubého,
•   možnost ubytování,
•   30 dnů dovolené,
•   další zaměstnanecké benefity.

Kontakt: Bc. Jiří Prančl  
– personalista, tel.: 352 306 231, 
602 787 725, e-mail: 
jprancl@vez.kyn.justice.cz
 M141000750

Více pozic
Fakultní nemocnice Plzeň 
přijme:

   lékaře pro geriatrické oddělení

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru geriatrie, případně 
lékaře s jinou specializovanou 

způsobilostí s výhledem 
specializované přípravy 
v oboru geriatrie,

•   praxi v interním oboru.

   lékaře pro psychiatrickou kliniku

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru psychiatrie 
nebo předpoklad jejího 
brzkého získání,

•   praxi v oboru psychiatrie.

   lékaře pro interní oddělení

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru vnitřní lékařství 
nebo minimálně ukončený 
základní interní kmen.

   radiologického fyzika  
pro obchodně-technický odbor

Požadujeme:
•   radiologického fyzika  

dle § 25 zákona č. 96/2004 Sb. 

nebo 
•   absolventa magisterského 

studijního oboru matematicko-
-fyzikálního zaměření 
s potenciálem dostudování 
akreditovaného kvalifikačního 
kurzu radiologická fyzika.

Písemné přihlášky doložené 
profesním životopisem 
s uvedením údajů o dosavadní 
praxi, doklady o dosaženém 
vzdělání a platným výpisem 
z trestního rejstříku zasílejte do 
10 dnů po uveřejnění na adresu: 
FN Plzeň, oddělení personálního 
řízení a organizace,  
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň,  
e-mail: grubrova@fnplzen.cz,  
tel.: 377 402 223.
 M141000768

Diabetolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme do ordinace diabetologie 
lékaře/-ku (i bez atestace).
Ubytování pro mimopražské 
uchazeče zajistíme. 
Nástup dle dohody. 
Kontakt a info: tel.: 233 375 591. 
 M141000776

je přijímána na adrese:
Zdravotnictví a medicína

Mladá fronta a. s., 
Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

Jitka Borovská
tel.: 225 276 359, 

725 575 627
e-mail: borovska@mf.cz
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