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Inzerce M141000743

V případě, že vás naše nabídka 
zaujala, kontaktujte prosím 
odbor řízení lidských zdrojů: 
Ivana Černoušková,  
tel.: 487 954 037, e-mail:  
ivana.cernouskova@nemcl.cz
 M141001000

Více pozic
Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s., 
přijme lékaře  
na následující oddělení:
 
   PGO (s atestací v oboru 
nebo s absolvovaným ZK)
   interna
   TRN
   rehabilitace
   RTG
   HTO
   nukleární medicína
   neurologie

Nejlépe po absolvování ZK.

Nabízíme: 
•   placené volno v trvání až dva 

týdny na účast na odborných 
seminářích, kongresech 
a jiných formách vzdělávání,

•   možnost hrazení  
všech nákladů spojených 
s dalším vzděláváním aj.

Své životopisy zasílejte Ing. Jitce 
Rejzlové e-mailem na adresu: 
jitka.rejzlova@onmb.cz 
 M141001014

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
 M141001009

Fyzioterapeut
Oblastní nemocnice 
Náchod, a. s.,
hledá pro nemocnice v Náchodě 
a Rychnově nad Kněžnou:

   fyzioterapeuty pro oddělení 
akutní lůžkové rehabilitace 
i ambulantní rehabilitace

Nabízíme: 
•   nadprůměrné mzdové 

ohodnocení včetně 
výkonnostního příplatku,

•   zaměstnanecké benefity,
•   výraznou podporu vzdělávání,
•   ubytování.

Vhodné i pro absolventy. 
Nástup možný ihned.
Kontaktujte nás e-mailem 
na adrese: holub.lukas@
nemocnicenachod.cz M141000961

Různé
Prodám

Léčebná  rehabilitace 
Polička, s. r. o. 
Prodám, eventuálně 
pronajmu ordinaci.

Bližší informace: 
www.rehabilitace-policka.cz, 
tel.: 461 724 511
 M141000878

Výběrové řízení
Lékař/ka – pneumologie

Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4 – Krč,
přijme na základě 
konkurzního řízení:

   lékaře/-ku pro Pneumologickou 
kliniku 1. LF UK a TN 

Požadujeme:
•   zájem o obor,
•   odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   atestaci z oboru pneumologie 
a ftizeologie nebo zařazení  
do specializačního vzdělávání 
v oboru pneumologie 
a ftizeologie vítáme,

•   zájem o pneumologickou 
cytodiagnostiku vítán,

•   vhodné i pro absolventy.

Nabízíme:
•   pracovní poměr na dobu 

neurčitou na největší 
plicní klinice v ČR,

•   zajímavou práci 
na nadstandardně 
vybaveném pracovišti,

•   další vzdělávání včetně 
postgraduálního 
vědeckého studia,

•   odpovídající platové 
podmínky.

Nástup dle dohody.

Kontakt: Renata Štilcová,  
tel.: 261 083 853,  
e-mail: renata.stilcova@ftn.cz
 M141000978

Volná místa
Více pozic

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
přijme pro více oborů 
lékaře se specializovanou 
způsobilostí, základním 
kmenem, možno i absolventi.
Podrobné informace o volných 
místech najdete na webových 
stránkách: www.nemcl.cz

Nabízíme: 
•   práci na akreditovaných 

pracovištích,
•   perspektivu uplatnění v oboru,
•   týden dovolené navíc,
•   příspěvek na stravování,
•   možnost profesního růstu 

a dalšího vzdělávání,
•   možnost ubytování.

Nástup dle dohody, mzdové 
podmínky budou projednány 
při osobním jednání.
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Jana Schrammová
tel.: 225 276 380, 725 036 036

e-mail:  
personalni.inzerce@mf.cz

Zdravotnictví a medicína
Mladá fronta a. s.,  

Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

PERSONÁLNÍ 
INZERCE ZAM


