INZERTNÍ SERVIS

Správní rada Městské nemocnice
v Litoměřicích
přijme do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

na plný (40 hodin týdně)
či částečný úvazek.
Nástup možný ihned
nebo podle možností zájemce.

Požadujeme:
 zařazení do specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství NEBO specializovanou
způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství, případně vnitřní lékařství či anesteziologie
a intenzivní medicína
Kontakt:
 nabídky s profesním životopisem prosím zasílejte
elektronicky na adresu: info@palea.cz

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
AKADEMICKÝ PRACOVNÍK
Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy vypisuje výběrové řízení
na místo:
 Akademického pracovníka pro
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol s pracovním
úvazkem 0,200 s předpokládaným
dnem nástupu 1. 12. 2016
Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 specializace v oboru lékařské
genetiky
 zkušenosti s výukou v oboru
lékařské genetiky (min. 3 roky)
 znalost AJ
Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů
o vzdělání, životopisem, průběhem
praxe, přehledem vědecké a publikační
činnosti a alespoň jednou referencí
přijímá do 30 dnů po zveřejnění
výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK,
Personální a mzdové oddělení,
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
20162106c

Zástupce primáře na
gynekologicko-porodnické
oddělení
Požadujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK
• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru
Písemné žádos� zasílejte na adresu:
Městská nemocnice v Litoměřicích,
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.
Bližší informace:
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
tel. 416 723 762,
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie
2. LF UK a FN Motol
 Přednosta Kliniky dětské
neurologie 2. LF UK a FN Motol
Společné požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 vědeckopedagogický titul
 vědecký titul DrSc., CSc.
nebo Ph.D.
 specializace v příslušném oboru
 odborná praxe min. 10 let
 pedagogická praxe min. 5 let
 osobní a profesní předpoklady pro
řízení odborného týmu
 vědecká a publikační činnost
Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů
o vzdělání, životopisem, průběhem
praxe, přehledem vědecké a publikační
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště
(max. 3 strany), výpisem z trestního
rejstříku (ne starším než 3 měsíce)
a alespoň 2 referencemi přijímá
do 30 dnů po zveřejnění výběrového
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06
Praha 5-Motol.
20162106b

Správní rada Městské
nemocnice v Litoměřicích přijme
do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol
vypisuje výběrové řízení na pracovní
místo s předpokládaným nástupem
1. 1. 2017:

Pražský
právnický
podzim

Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal
a Havlíček Brain Team
vás zvou na unikátní konferenci

Aktuální právní otázky
českého zdravotnictví

MT 2016-21 B01-B08.indd B8

Před korekturou ___

Odesláno na autorizaci ___

Po autorizaci ___

Požadujeme

Písemné žádos� zasílejte na adresu:
Městská nemocnice v Litoměřicích,
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.

 Vedoucí Ústavu vědeckých
informací 2. LF UK a FN Motol
Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví
a informačních studií
 praxe v oboru min. 5 let
 vysoká znalost metod a technologií
práce s informacemi
 projektování komplexních
knihovnických a informačních
systémů
 osobní a profesní předpoklady pro
řízení odborného týmu
 znalost AJ
 pedagogické zkušenosti výhodou
Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů
o vzdělání, životopisem, průběhem
praxe, osvědčením dle § 4 odst. 1
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště
(max. 3 strany), výpisem z trestního
rejstříku (ne starším než 3 měsíce)
a alespoň 2 referencemi přijímá
do 30 dnů po zveřejnění výběrového
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06
Praha 5-Motol.
20162106a

Písemné žádos� zasílejte na adresu:
Městská nemocnice v Litoměřicích,
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.
Bližší informace:
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
tel. 416 723 762,
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
MOJE AMBULANCE a. s. přijme
praktické lékaře!
Díky nárůstu klientů posilujeme
pracovní týmy našich praktických
lékařů po celé ČR.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání
(VPL)
 atestace výhodou (není
podmínkou)
 výborné komunikační schopnosti
 proklientský přístup
Nabízíme:
 status zaměstnance
 akreditovaná pracoviště po celé ČR
 vzdělávání v rámci celoživotního
vzdělávání lékařů
 šestihodinovou pracovní dobu
(dvousměnný provoz)
 5 týdnů dovolené
 nadstandardní podmínky a benefity

V případě zájmu prosíme
o zaslání životopisu na e-mail:
sekretariat@mojeambulance.cz

Nemocnice Kadaň s.r.o.
hledá lékaře, i absolventy,
pro obory:

Chirurgie
Ortopedie
Pediatrie
ARO
Všechna pracoviště mají akreditaci pro
další vzdělávání lékařů. Garantujeme
a plně hradíme veškeré náklady dalšího
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakoukoli dohodu o závazku.

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK

Bližší informace:
MUDr. Jiří Štverák, MBA,
tel. 416 723 702,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
tel. 416 723 762,
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

10. listopadu 2016 od 9.00 do 15.30
Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5-Smíchov
Konference je zařazena do projektu
Pražský právnický podzim 2016,
který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team.
Moderuje JUDr. Daniela Kovářová.
Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2016 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR
Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr ﬁnancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Účastnický poplatek činí 960 Kč včetně DPH.
Pro bližší informace kontaktujte sekretariat@brainteam.cz

chirurgické
gynekologicko-porodnické
neurologické
ARO

Požadujeme

VEDOUCÍ ÚSTAVU

PwC Legal

Správní rada Městské
nemocnice v Litoměřicích přijme
do pracovního poměru
lékaře/lékařku se specializovanou
způsobilos� nebo absolventa
na následující oddělení:

Zástupce primáře na ARO
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK
• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

VOLNÁ MÍSTA

PŘEDNOSTOVÉ
Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol
vypisuje výběrová řízení na místa
akademických pracovníků
s předpokládaným nástupem
1. 1. 2017:

20162107

20162103c

20162103b

Nestátní zdravotnické zařízení
PALEA a. s. HRADEC KRÁLOVÉ
přijme

praktického lékaře

Nabízíme:
 akreditované pracoviště s vysokou úrovní péče
 perspektivní zaměstnání v zavedené ordinaci
v Hradci Králové
 přátelský kolektiv
 zaměstnanecké výhody
 možnost započítání praxe do specializační
přípravy

Mediakit
2021
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20162105

LÉKAŘ
Ordinace praktického lékaře
s dlouholetou tradicí ve městě
Šternberk hledá atestovaného lékaře
na dlouhodobý zástup.
Nabízíme dobré pracovní podmínky
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah pracovního úvazku dle
domluvy.
V případě zájmu nás kontaktujte
na e-mailu: info@urban-med.cz,
20162102
popř. na tel. čísle 724 372 322.
LÉKAŘ
Karlovarská krajská nemocnice, a. s.,
hledá lékaře v přípravě
na kardiologickou atestaci/lékaře
s odbornou způsobilostí.
Složení kmene pro interní obory
výhodou.
Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až
150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování
a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské
nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně
specializačního)
 účast na odborných akcích
Velké množství zaměstnaneckých
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz
20162108a
LÉKAŘ
Karlovarská krajská nemocnice, a. s.,
hledá lékaře se specializovanou
způsobilostí v oboru gynekologie
a porodnictví na pozici zástupce
primáře.
Požadujeme:
 licence vedoucího lékaře a primáře
ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
 Dobré platové podmínky, smluvní mzdu (garantujeme vždy vyšší
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
 Ubytování na ubytovně nemocnice
zdarma, v kompletně vybavených
pokojích.
 Možnost získání bytu.
 Zaměstnanecké výhody, příspěvek
na důchodové připojištění, příspěvek na stavování, možnost zaměstnaneckých půjček.
 Náborový příspěvek do výše až
100 000 Kč.
Další informace lze získat
na webových stránkách
www.nemkadan.cz
nebo u ředitele nemocnice:
MUDr. Josef Mašek,
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o.,
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
tel.: 474 944 239,
e-mail: masek@nemkadan.cz

Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až
150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování
a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské
nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně
specializačního)
 účast na odborných akcích
Velké množství zaměstnaneckých
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz
20162108b

RŮZNÉ
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Nabízím pronájem nebytových
prostor cca 140 m2 pro zřízení
ordinace.
Jedná se o samostatnou přízemní
budovu v klidné části města Lom
u Mostu.
Kontakt: tel. 728 760 239,
e-mail: palovcik.alois@seznam.cz

řádková
inzerce

20162104

TRANSFORMACE NA S. R. O./
PRODEJ PRAXE NA KLÍČ
Při zahájení spolupráce do konce
roku výrazná sleva!
Kontakt: e-mail: info@medstar.cz,
20162101
tel. 775 679 009.

Hledáte zaměstnance?
Chcete změnit zaměstnání?
Kupujete, prodáváte
či přenecháváte svou ordinaci?
Kontaktní informace:
Jiřina Zemanová, Medical Tribune,
tel. 732 881 340,
e-mail zemanova@tribune.cz
nebo kariera@tribune.cz

Po korektuře ___

Viděl redaktor ___

Četla Lucka ___

INZERTNÍ SERVIS

K tisku ___

Vytištěno: 14. 10. 2016 - 17:38

14.10.2016 17:39:16

 Jediné noviny o lékařské vědě, klinické medicíně
a zdravotnictví.
 Široký záběr témat lékařské vědy a klinické medicíny
i organizace, řízení a financování zdravotnictví doma
i v zahraničí.
 Při dvacetitisícovém nákladu a indexu čtenosti 2,3 tvoří
čtenářskou obec 46 000 lékařů, lékárníků a ostatních
zdravotníků.
cílová skupina čtenářů
Soukromí i nemocniční lékaři, všeobecní
i specialisté, lékárníci, stomatologové, ostatní
zdravotničtí pracovníci, představitelé státní správy
a samosprávy atd.
s každým vydáním novin oslovíte
 5 500 členů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 4 500 předplatitelů z dalších oborů, především interních
 1 500 chirurgů (ČChS ČLS JEP)
 750 onkologů (ČOS ČLS JEP)
 600 diabetologů ve spolupráci s Diabetickou asociací ČR
 1 620 pracovníků managementu nemocnic
 1 120 pracovníků managementu farmaceutického průmyslu
 400 pracovníků managementu lékařských a farmaceutických
fakult a opinion leaderů všech medicínských disciplín,
předsedů odborných společností, představitelů lékařských
organizací a sdružení
 účastníky všech významnějších kongresů, konferencí
a sympozií v České republice
 studenty lékařských a farmaceutických fakult

obchod@tribune.cz
www.tribune.cz

Ceník
inzerce

speciální nabídky
SERVIS
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 Při objednávce většího objemu inzertních stran, opakované inzerci
či platbě předem výrazné slevy.
Správní rada Městské nemocnice
v Litoměřicích
přijme do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Správní rada Městské
nemocnice v Litoměřicích přijme
do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na
gynekologicko-porodnické
oddělení
A4

Zástupce primáře na ARO

INZERTNÍ SERVIS
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Správní rada Městské
nemocnice v Litoměřicích přijme
do pracovního poměru
lékaře/lékařku se specializovanou
způsobilos� nebo absolventa
na následující oddělení:

INZERTNÍ SERVIS

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK
• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

Požadujeme

Bližší informace:
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
tel. 416 723 762,
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

celá strana
266 × 388 mm

Bližší informace:
MUDr. Jiří Štverák, MBA,
tel. 416 723 702,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
Ročník XII |
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
tel. 416 723 762,
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

INZERTNÍ SERVIS
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Požadujeme

Písemné žádos� zasílejte na adresu:
Městská nemocnice v Litoměřicích,
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.

Písemné žádos� zasílejte na adresu:
Městská nemocnice v Litoměřicích,
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.

A6

chirurgické
gynekologicko-porodnické
neurologické
ARO

Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK
• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru

A5

Nemocnice Kadaň s.r.o.
hledá lékaře, i absolventy,
pro obory:

Číslo 21 | 18.

INZERTNÍ SERVIS

A7

Všechna pracoviště mají akreditaci pro
další vzdělávání lékařů. Garantujeme
a plně hradíme veškeré náklady dalšího
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakoukoli dohodu o závazku.

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK
Písemné žádos� zasílejte na adresu:
Městská nemocnice v Litoměřicích,
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.
Bližší informace:
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702,
října
2016
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
tel. 416 723 762,
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

Nabízíme:
 Dobré platové podmínky, smluvní mzdu (garantujeme vždy vyšší
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
 Ubytování na ubytovně nemocnice
zdarma, v kompletně vybavených
pokojích.
104 × 100 mm
 Možnost získání bytu.
 Zaměstnanecké výhody, příspěvek
na důchodové připojištění, příspěvek na stavování, možnost zaměstnaneckých půjček.
 Náborový příspěvek do výše až
100 000 Kč.

1/2

266 × 200 mm

Chirurgie
Ortopedie
Pediatrie
ARO
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50 × 100 mm

20162103c

20162107

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie  Vedoucí Ústavu vědeckých
V případě zájmu prosíme
mm
informací 2. LF UK a FN Motol
o zaslání životopisu na e-mail:
2. LF UK a FN Motol
sekretariat@mojeambulance.cz 20162105
Požadavky na uchazeče:
 Přednosta Kliniky dětské
mm
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví
neurologie 2. LF UK a FN Motol
Další informace lze získat
a informačních studií
Společné požadavky na uchazeče:
LÉKAŘ
na webových stránkách
ity
Správní rada Městské
Městské
Správní
praxerada
v oboru
min. 5 let
www.nemkadan.cz
 VŠ vzdělání lékařského směru
Kadaň s.r.o.
nemocnice
v Litoměřicích
přijme
Ordinace praktického
lékaře
 vysoká
znalost metod
a technologií Nemocnice
nemocnice
v
Litoměřicích
přijme
nebo u ředitele nemocnice:
 vědeckopedagogický titul
hledá
lékaře, i absolventy,
do práce
pracovního
poměru
MUDr. Josef Mašek,
s dlouholetou
tradicí ve městě
s informacemi
do
pracovního
poměru
 vědecký titul DrSc., CSc.
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o.,
pro obory:
lékaře/lékařku
se specializovanou
 projektování
komplexních
Šternberk
hledá atestovaného lékaře
lékaře/lékařku
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
nebo Ph.D. na pozici
způsobilos�
nebo absolventa
knihovnických
a informačních
na dlouhodobý zástup.
iky
tel.: 474 944 239,
 specializace
v příslušném
oboru
na
následující
oddělení:
Chirurgie
Zástupce
primáře
na
ARO
systémů
m
e-mail: masek@nemkadan.cz
Nabízíme dobré pracovní podmínky
 odborná praxe min. 10 let
chirurgické
 osobní
a profesní předpoklady pro
ým
Ortopedie
a příjemné
pracovní prostředí.
Požadujemepraxe min. 5 let
čtverec
 pedagogická
gynekologicko-porodnické
řízení odborného týmu
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
Pediatrie
Rozsah
pracovního úvazku
 osobní a profesní předpoklady pro
Ročník dle
XII | Číslo 21 |Nabízíme:
18. října 2016
158 × 158 mm
 neurologické
znalost AJ
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK
domluvy.
 náborový příspěvek pro lékaře až
řízení
odborného
• odbornou
praxi minimálně
5 let týmu
Ročník XII |
 pedagogické
ARO
ARO zkušenosti výhodou
• specializovanou
způsobilost
v oboru ARO
150 000 Kč
 vědecká
a publikační
činnost
V
případě
zájmu
nás
kontaktujte
Přihlášky
spolu s fotokopiemi dokladů
104 × 200 mm
Požadujeme
Všechna
mají akreditaci pro
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
napracoviště
e-mailu: info@urban-med.cz,
Přihlášky
dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem další vzdělávání
Písemné
žádos�spolu
zasílejtesnafotokopiemi
adresu:
lékařů.
Garantujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
 nástup možný ihned
20162102
naveškeré
tel. čísle
724 372
322.
Městská
nemocnice
v Litoměřicích, průběhem
o vzdělání,
životopisem,
číslo
hradíme
náklady
dalšího
zák. praxe,
č. 95/2004
Sb.
osvědčením
dle § 4 odst. 1 a plně popř.
 pomoc při zajištění bytu/ubytování
sekretariát
rady, paní Petra
Lisá, a publikační
• členství v ČLK
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakoupraxe,správní
přehledem
vědecké
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.
koli
dohodu
o
závazku.
a příspěvek na bydlení
Písemné
žádos� zasílejte
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1Nestátní zdravotnické
prohlášením
dle na
§ adresu:
4 odst. 3 zákona
1
zařízení
LÉKAŘ
Městská nemocnice v Litoměřicích,
 zázemí perspektivní krajské
Nabízíme:
zákonaBližší
č. informace:
451/1991 Sb. spolu s čestným
451/1991
Sb.,paní
koncepcí
PALEA a.
s.č.HRADEC
KRÁLOVÉ
sekretariát
správní
rady,
Petra Lisá, pracoviště
adů
MUDr. Jiří Štverák, MBA,
nemocnice
 Dobré
platové podmínky,
smluvŽitenická
412 01 Litoměřice.
Karlovarská
krajská
nemocnice,
a. s.,
přijme 2084,
prohlášením
dle
§
4
odst.
3
zákona
(max.
3
strany),
výpisem
z
trestního
50
×
200
mm
158
×
100
mm
266
×
132
mm
266
×
100
mm
tel. 416 723 702,
2
ní mzdu (garantujeme vždy vyšší
 celoživotní vzdělávání (včetně
Bližší informace:
hledá
přípravěplaty)
rejstříku
(ne
než
č. 451/1991
Sb., koncepcí pracoviště MUDr.
mzdu,
než lékaře
jsou
tzv.vMěstské
tabulkové
e-mail:
j.stverak@nemocnice-lt.cz,
Jiří Štverák,rada
MBA,starším
tel. 416 723
702,3 měsíce)
ačníSprávní
rada
Městské nemocnice
Městské
Správní
rada
specializačního)
na
kardiologickou
atestaci/lékaře
e-mail:
j.stverak@nemocnice-lt.cz,
aSprávní
alespoň
2 referencemi
přijímá
 Ubytování
na ubytovně nemocnice
(max.
strany),
výpisem z trestního
nebo
prim3MUDr.
Lukáš Fuhrmann,
Nemocnice
Kadaň
s.r.o.
nemocnice
vkompletně
Litoměřicích
přijme
nebo prim v
MUDr.
Lukáš Fuhrmann,
vtel.
Litoměřicích
3


účast
na
odborných
akcích
nemocnice
Litoměřicích
přijme
Správní
rada
Městské
nemocnice
Správní
rada
Městské
Správní
rada
Městské
zdarma,
v
vybavených
s odbornou způsobilostí.
týdně)
do hodin
30tel.
dnů
výběrového
762,
rejstříku416
(ne723starším
než 3 měsíce) na plný (40
416po
723 zveřejnění
762,
hledá lékaře, i absolventy, nemocnice v Litoměřicích přijme
do pracovního poměru
přijme
do
pracovního
poměru
mm
vpokojích.
Litoměřicích
do pracovního
nemocnice v Velké
Litoměřicích
přijme
e-mail:
l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
e-mail:
l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
či částečný
úvazek.
množství
zaměstnaneckých
řízení:
Děkanátpoměru
2. LF UK, Personální
a alespoň
2 referencemi
přijímá
Složení
kmene
pro interní obory
pro
obory:
lékaře/lékařku
se
specializovanou
Možnost
získání
bytu.
K, lékaře/lékařku
do
pracovního
poměru
na pozici výběrového
pracovního
poměru
4
a možný
mzdové
V Úvalu 84,přijme
150 
06do
výhod.poměru
lékaře/lékařku
na pozici
do pracovního
do 30 dnů po zveřejnění
Zaměstnanecké
výhody,
příspěvek
výhodou.nebo
způsobilos�
absolventa
Nástup
ihnedoddělení,
lékaře/lékařku se specializovanou
mmlékaře/lékařku na pozici
lékaře/lékařku
na pozici
5-Motol.
20162106ana důchodové
připojištění,
Zástupce
primáře
na Personální
řízení:
Děkanát
2. LF UK,
podlePraha
možností
zájemce.
na následující
oddělení:příspěKontakt:
Mgr. Jana Jirsová,
Chirurgie
Zástupce
Vedoucí
Ústavu
vědeckých
Vnebo
případě
zájmuprimáře
prosíme na ARO
způsobilos� nebo absolventa
vek Nabízíme:
na stavování, možnost zaměst5
a
mzdové
oddělení,
V
Úvalu
84,
150
06
Zástupce
primáře
na
tel.
734
360
278,
gynekologicko-porodnické
chirurgické
na následující oddělení:
62106c
informací 2. LF UK a FN Motol Nabízíme:o zaslání životopisu na e-mail:
 náborový
naneckých
půjček.příspěvek pro lékaře
Zástupce
primáře
na ARO
mmaž
Ortopedie
Požadujeme
Praha 5-Motol.
20162106b
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,

Náborový
sekretariat@mojeambulance.cz
gynekologicko-porodnické
gynekologicko-porodnické
150 příspěvek
000 Kč do výše až
chirurgické
 akreditované
pracoviště sk vysokou
péčelékaře dle 20162105
Požadavky naoddělení
uchazeče:
• způsobilost
výkonu úrovní
povolání
Požadujeme
100 000 Kč.
Pediatrie
MUDr. Jozef Bobrík,
6
zaměstnání
v zavedené
ordinaci
 neurologické
pracovní poměr na 1,0 úvazku
č.VOLNÁ
95/2004
Sb., MÍSTA
členství
v ČLK
gynekologicko-porodnické
VŠ vzděláníPožadujeme
v oboru knihovnictví  perspektivnízák.
oddělení
• způsobilost k výkonu
povolání
lékaře dle
e-mail:
jozef.bobrik@kkn.cz
v Hradci •Králové
20162108b
odbornou praxi minimálně 5 let
Další
informace
lze ihned
získat
 nástup
možný
ARO
a informačních
studií
zák. č. 95/2004 Sb., členství
v ČLK
ARO
neurologické
VEDOUCÍ
ÚSTAVU
• způsobilost
k výkonu povolání
lékaře dle
LÉKAŘ
 přátelský
Požadujeme
• kolektiv
specializovanou způsobilost v oboru ARO
na
 webových
pomoc přistránkách
zajištění bytu/ubytování
itypraxe
• odbornou praxi minimálně 5 let
7
oboruSb.,
min.
5 let
zák. č.v95/2004
členství
v ČLK
ARO
 zaměstnanecké výhody
www.nemkadan.cz
Požadujeme
Všechna
pracoviště
majíARO
akreditaci pro
• způsobilost k výkonu
lékaře dle
odbornou
praxi2.minimálně
způsobilost
v oboru
Děkan
lékařské
fakulty Univerzity
ol•vysoká
PRAKTIČTÍ
LÉKAŘI
aupovolání
příspěvek
na bydlení • specializovanou
Písemné
žádos�
na adresu:
Ordinace
praktického
lékaře
znalost
metod5alettechnologií
nebo
nemocnice:
započítání
praxe
do zasílejte
specializační
 možnost
zák. č. 95/2004
Sb., členství
v ČLKpovolání
další vzdělávání lékařů. Garantujeme
• specializovanou způsobilost v oboru
• způsobilost
kředitele
výkonu
lékaře dle
Požadujeme
spolu s ředitelem FN Motol
Městská nemocnice
vve
Litoměřicích,
• odbornou praxi
minimálně
5
let


zázemí
perspektivní
krajské
MUDr.
Josef
Mašek,
s dlouholetou
tradicí
městě
práceKarlovy
s informacemi
přípravy
a plně
hradíme
zák. č. 95/2004 Sb.
Písemné
žádos�
zasílejteveškeré
na adresu:náklady dalšího
8
RŮZNÉ
MOJEsprávní
AMBULANCE
a. s. přijme
způsobilost
Písemné
žádos�
zasílejte na adresu:
sekretariát
rady, paní Petra Lisá,
• ředitel
členství
vNemocnice
ČLK2 v oboruKadaň s.r.o.,
vypisuje
výběrové
řízení na pracovní
vzdělávání
nutnosti uzavřít jakou-• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle
nemocnice
projektování
komplexních
Šternberk
hledá atestovaného
lékaře• specializovanou
Městská
nemocnicebez
v Litoměřicích,
zák. č. 95/2004 Sb.
praktické
Městská nemocnice v Litoměřicích,
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
Žitenická
2084, lékaře!
412 01 Litoměřice.
koli dohodu o závazku.
Požadujeme:
místo s předpokládaným
Písemné žádos�
na adresu:
• členství v ČLK
 zasílejte
celoživotní
vzdělávání
Písemné
žádos�
zasílejte
na adresu: (včetněsekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
knihovnických
a informačních nástupem
na dlouhodobý
zástup.
sekretariát správní rady, paní Petra Lisá,
tel.:
474
944
239,
9

zařazení
do
specializační
přípravy
v
oboru
všeMěstská vnemocnice
v Litoměřicích,
Díky nárůstu
klientů posilujeme Městská nemocnice
Litoměřicích,
Bližší informace:
Žitenická
2084, 412 01 Litoměřice.
1. 1. 2017:
specializačního)
Nabízíme:
systémů
e-mail:
masek@nemkadan.cz
Žitenická
2084, 412 01 Litoměřice.
Písemné žádos� zasílejte na adresu:
sekretariát
rady,Lisá,
paní Petra Lisá,
Nabízíme
dobré
pracovní
podmínky
obecné
prakticképracovní
lékařství
NEBO
specializovanou
PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
sekretariát správní
rady,správní
paní Petra
MUDr.
Jiřítýmy
Štverák,našich
MBA, praktických
 Dobré
platové podmínky, smluvMěstská nemocnice v Litoměřicích,
Bližší informace:
Žitenická
2084,
01 Litoměřice. akcích
 účast
na412odborných
osobní a profesní
předpoklady pro způsobilost
Bližší informace:
v oboru všeobecné
praktické
lékařŽitenická 2084, 412 01 Litoměřice.
a příjemné
pracovní
prostředí.
sekretariát
správní
rady,
paní
Petra
Lisá,
tel.
416
723
702,
ní mzdu
(garantujeme
vyšší
10
lékařů
počicelé
ČR.
Bližší informace:
MUDr.
Jiří
Štverák,
MBA,
MUDr.odborného
Jiří Štverák, MBA,týmu
tel. 416 723 702,
Nabízím
pronájemvždy
nebytových
řízení
ství, případně vnitřní
lékařství
anesteziologie
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice.
Bližší
informace:
Velké
množství
mzdu,
než jsou tzv. tabulkové platy)
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
MUDr.
Jiří Štverák,
MBA, tel.zaměstnaneckých
416 723 702,
Rozsah
pracovního
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
Nabízíme:
tel. prostor
416 723 702,cca 140 m2 pro zřízení
a intenzivní
medicína
Bližší informace:
Požadavky:úvazku dle
znalost
AJ
MUDr. Jiří Štverák,
MBA,j.stverak@nemocnice-lt.cz,
tel. 416 723 702,
e-mail:
 Ubytování
na ubytovně nemocnice
výhod.
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702,11
domluvy.
 náborový
příspěvek
lékaře až
nebo prim
MUDr. Lukášpro
Fuhrmann,
e-mail:
j.stverak@nemocnice-lt.cz,
Pražský
zdarma,
v
kompletně
vybavených


ukončené
vysokoškolské
vzdělání
ordinace.
pedagogické
zkušenosti
výhodou
tel. 416 723 762,
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz,
tel. 416 723 762,
tel.Fuhrmann,
416
723 762,
nebo prim
MUDr. Lukáš Fuhrmann,
Kontakt:V případě zájmu nás kontaktujte
Kontakt:
Mgr.
Jana Jirsová,
nebo 150
prim MUDr.
Lukáš
000
Kč
pokojích.
Lukáš Fuhrmann,
e-mail:(VPL)
l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
e-mail:
l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
právnický
řihlášky
spolu
s fotokopiemi dokladů nabídky
se o samostatnou
přízemní nebo primtel.MUDr.
tel. Jedná
416 723získání
762,
s profesním
životopisem
prosím zasílejte
tel. tel.
416 723
762,
 Možnost
bytu.
734
360 na
278,
416 723 762,
 pracovní
poměr
1,0 úvazku
na e-mailu:
info@urban-med.cz,
 atestace
výhodou (není
e-mail:
elektronicky
na adresu:
info@palea.cz
vzdělání,
životopisem, průběhem
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
podzim
budovu v klidné
částipříspěvek
města Lome-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz. 12
l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
Zaměstnanecké
výhody,
e-mail:
jana.jirsova@kkn.cz
20162108a
 nástup možný ihned
20162102
popř. na tel.podmínkou)
čísle 724 372 322.
na důchodové
připojištění, příspěraxe,
osvědčením
dle
§
4
odst.
1
u
Mostu.
 Přednosta Kliniky dětské chirurgie  Vedoucí
Ústavu komunikační
vědeckých schopnosti
zájmu
prosíme
V případě
pomoc při
zajištění
bytu/ubytování
vek na stavování, možnost zaměst výborné
ákona
451/1991
Sb. spolu s čestným
13
informací
2. LF UK a přístup
FN Motol Přednosta
Kontakt:
tel. 728 760 239, V případě zájmu prosíme
o zaslání
životopisu
e-mail:
2. LFč.UK
a FN Motol
naneckých
půjček.
Kliniky
dětskénachirurgie
 Vedoucí Ústavu
vědeckých
a příspěvek
ŘÍZENÍ
 proklientský
LÉKAŘna bydlení
rohlášením dle § 4 odst. 3 zákona VÝBĚROVÁ
 Náborový
LÉKAŘ
sekretariat@mojeambulance.cz
e-mail:
palovcik.alois@seznam.cz
20162105
informací
2. LF
UK apříspěvek
FN Motoldo výše oažzaslání20162104
životopisu na e-mail:
2.
LF
UK
a
FN
Motol


zázemí
perspektivní
krajské
Požadavky
na
uchazeče:
. 451/1991
Přednosta
dětské
Nabízíme:
Sb.,Kliniky
koncepcí
pracoviště
100
000 Kč.
a
b
d
Karlovarská
a. s.,na uchazeče:
sekretariat@mojeambulance.cz 14
20162105
 VŠ vzdělání
v oboru
knihovnictví
nemocnice
neurologie
LF UK azFN
Motol
Požadavky
 s.,Přednosta
Kliniky
dětské krajská nemocnice,
Karlovarská
krajská
nemocnice,
a.
 status
zaměstnance
max.
3 strany),2.výpisem
trestního
informace lze získat
se specializovanou
a informačních
studií pracoviště poneurologie
celoživotní
vzdělávání
(včetně  VŠ vzdělání vDalší
oboru
knihovnictvíNA S. R. O./
2.hledá
LF UKlékaře
a FN Motol
hledá
lékaře
v přípravě
PRACOVNÍK
 akreditovaná
celéČR
ejstříku
staršímPwC
než
3 Legal
měsíce) AKADEMICKÝ
polečné(ne
požadavky
na uchazeče:
LÉKAŘ
okátní
kancelář
naTRANSFORMACE
webových stránkách
způsobilostí
v
oboru
gynekologie


praxe
v
oboru
min.
5
let
15
specializačního)
a
informačních
studií
na kardiologickou
atestaci/lékaře
 vzdělávání
v rámci celoživotního
www.nemkadan.cz
alespoň
2 referencemi
přijímá
íček
VŠ Brain
vzdělání
lékařského
směru
PRODEJ
PRAXE NA KLÍČ LÉKAŘ
Team
SpolečnéOrdinace
požadavky
na uchazeče:
Děkan 2.sodbornou
lékařské
fakulty
Univerzity
praktického
lékaře
porodnictví
pozici zástupce
vysoká znalost
metod
a technologií
 účastana
odbornýchna
akcích
nebo
u ředitele
 praxe v oboru
min.
5 let nemocnice:
způsobilostí.
vzdělávání
lékařů
30
dnů pokonferenci
zveřejnění titul
výběrového
vědeckopedagogický
 VŠ vzdělání
lékařského
směru
ao unikátní
MUDr.
Josef
Mašek,
Karlovy vypisuje
řízení pracovní
s dlouholetou
tradicí
ve městě  vysoká znalost
primáře.
prácesvýběrové
informacemi
Při
zahájení
spolupráce
do
konce praktického lékaře 16
Ordinace
metod
a technologií
šestihodinovou
dobu
Velké
množství
zaměstnaneckých
Děkanát
LF UK,
Personální
ízení:
vědecký
titul2.DrSc.,
CSc.
Složení
kmene
pro
interní
obory


vědeckopedagogický
titul
ředitel
Nemocnice
Kadaň s.r.o.,
na06
místo:
 projektování
komplexních
Šternberk
hledá atestovaného lékařepráce s informacemi
roku výrazná sleva!
s dlouholetou tradicí ve městě
(dvousměnný
provoz)  vědecký
mzdové
oddělení, V Úvalu 84, 150
výhod.
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
nebo Ph.D.
výhodou.
titul Požadujeme:
DrSc., CSc.
knihovnických
a
informačních
na
dlouhodobý
zástup.
 projektování Kontakt:
komplexních
Šternberk hledá atestovaného lékaře
 Akademického
pro
licence
e-mail:
info@medstar.cz,
tel.: 474
944 239,
 pracovníka
5 týdnů dovolené
5-Motol. v příslušném oboru
20162106a
17
raha
specializace
Janavedoucího
Jirsová, lékaře a primáře e-mail:
neboKontakt:
Ph.D. Mgr.
systémů
masek@nemkadan.cz
informačních
na dlouhodobý
zástup.
ÚstavNabízíme:
biologie
lékařské genetiky
Nabízíme
dobré
pracovní
ve
zdravotnickém
zařízeníknihovnických
20162101
tel.a 775
679 009.
 anadstandardní
podmínky
a benefi
ty734 v360
 odborná praxe min. 10 let
tel.
278,
 specializace
příslušném
oborupodmínky
 náborový
příspěvek
pro lékaře až
osobní
a profesní
předpoklady
pro
systémů
2. LF UK
a FN Motol
s pracovním
ae-mail:
příjemné
pracovní
prostředí.
Nabízíme
dobré
pracovní
podmínky
 pedagogická praxe min. 5 let
jana.jirsova@kkn.cz,
 odborná praxe
min. 10 let
18
150
000
řízení
odborného
týmu
a profesní předpoklady pro
0,200
sKčpředpokládaným
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah Jozef
pracovního
dle  osobní
Nabízíme:
VOLNÁ
osobní aMÍSTA
profesní předpoklady proúvazkem
MUDr.
praxeBobrík,
min. 5úvazku
let
pracovní
na 1,0 úvazku  pedagogická
znalost 1.
AJpoměr
řízení odborného týmu
dnem nástupu
12. 2016
domluvy.
 náborový příspěvek pro lékaře až
řízení odborného týmu
e-mail:
jozef.bobrik@kkn.cz
20162108b
Rozsah pracovního úvazku dle 19
 osobní
a profesní
předpoklady pro
 nástup
možnýzkušenosti
ihned výhodou
pedagogické


znalost
AJ
na uchazeče:
150 000
Kč
2016
vědecká
a publikační
činnost Požadavky
od 9.00
do 15.30
domluvy.
týmunás kontaktujte  pedagogické
případě zájmu
Přihlášky
 pomocspolu
při zajištění
bytu/ubytování
zkušenosti
výhodou
s fotokopiemi
dokladůřízeníVodborného
 VŠ vzdělání
lékařského
směru
 pracovní poměr na 1,0 úvazku V případě zájmu nás kontaktujte
en,
Nádražní
84,
Praha 5-Smíchov
na e-mailu:
info@urban-med.cz,
a publikační
činnost
PRAKTIČTÍ
LÉKAŘI
a příspěvek
na bydleníprůběhem vědecká
Přihlášky
spolu
s fotokopiemi
dokladů o vzdělání,
životopisem,
20
Přihlášky spolu
s fotokopiemi
dokladů
 specializace v oboru
lékařské Hledáte zaměstnance?
nástup
možný
ihned
20162102
nas tel.
čísle 724 372
322.
praxe,
 zázemí
perspektivní
vzdělání, životopisem, průběhem
na e-mailu: info@urban-med.cz,
spolu
fotokopiemi
dokladů
osvědčením
dle §krajské
4 odst. 1 Přihláškypopř.
o vzdělání,
průběhem
RŮZNÉ
MOJE
AMBULANCE
a. s. přijme genetiky
eraxe,
zařazena
do projektu
 životopisem,
pomoc při zajištění
bytu/ubytování
nemocnice
20162102
popř. na tel. čísle 724 372 322. 21
přehledem
vědecké a publikační
zákona
č. 451/1991
Sb. spolu s čestným
o vzdělání, životopisem, průběhem
praxe, osvědčením
dle
§
4
odst.
1
raktické
lékaře! 2016,
 zkušenosti
s výukou
v oboru
Chcete
změnit
zaměstnání?
ávnický
podzim
a příspěvek na bydlení
c
prohlášením
 celoživotnídle
vzdělávání
(včetně
innosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 lékařské
§ 43 odst.
Sb. spolu s čestným
genetiky (min.
roky)3 zákonapraxe, přehledem
LÉKAŘ vědecké a publikační zákona č. 451/1991
datelství
Havlíček
Brain
Team.
Díky
nárůstu
klientůSb.
posilujeme
zázemí perspektivní
krajské
specializačního)
ákona
č. 451/1991
spolu
s čestným
č. 451/1991
Sb., koncepcí Kupujete,
pracoviště
činnosti,
osvědčením
dle
§ 4 odst. 1 PROSTOR
prohlášením
dle
§
4
odst.
3
zákona
PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH


znalost
AJ
prodáváte
LÉKAŘ
22
racovní
týmydle
našich
praktických
UDr.
Daniela
Kovářová.
nemocnice
(max.
 účast
na odborných
rohlášením
§ 4 odst.
3 zákona
3 strany),
výpisemakcích
z trestního
zákona
č.Karlovarská
451/1991
Sb.krajská
spolu snemocnice,
čestným a.
č. s.,
451/1991 Sb., koncepcí pracoviště
činež
přenecháváte
svou
ordinaci?
ékařů
po
celé
Přihláškyrejstříku
spolu s (ne
fotokopiemi
dokladů
ažský
právnický
podzimpracoviště
2016 převzali
 celoživotní vzdělávání (včetně Karlovarská krajská nemocnice, a. s.,
Nabízím
nebytových (max. 3 strany),
hledá
lékaře
v přípravě
starším
3 měsíce)prohlášením
. 451/1991
Sb.,ČR.
koncepcí
Velké množství
zaměstnaneckých
dle
§pronájem
4 odst.
32 zákona
výpisem z trestního
o vzdělání,
životopisem,
průběhem
specializačního)
,max.
předseda
Ústavního
soudu
ČR
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Požadavky:
prostor
cca
140
m
pro
zřízení
na
kardiologickou
atestaci/lékaře
a
alespoň
2
referencemi
přijímá
3 strany), výpisem z trestního
hledá lékaře v přípravě
výhod. vědecké a publikační
rejstříku (ne starším
než 3 měsíce)
č. 451/1991
Sb., koncepcí pracoviště
Kontaktní
informace:
 účastana odborných akcích
předseda
a ministr
ﬁvzdělání
nancípraxe,
ČR přehledem
ukončené
vysokoškolské
s odbornou
způsobilostí.
do 30 dnůMgr.
po zveřejnění
výběrového
ejstříku
(nevlády
starším
než 3 měsíce)
na kardiologickou atestaci/lékaře
a alespoň 2 referencemi přijímá
(max.
3 ordinace.
strany),
výpisem
z trestního
Janareferencí
Jirsová,
Jiřina Zemanová,
Medical
Tribune,
činnostiKontakt:
a
alespoň
jednou
čová,
primátorka
hl.
m.
Prahy
(VPL)
Velké
množství zaměstnaneckých
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální
24
s odbornou způsobilostí.
alespoň 2 referencemi přijímá
Jedná
se kmene
o samostatnou
přízemní
po zveřejnění
výběrového
Složení
interní
obory do 30 dnů
rejstříku
(ne starším
nežpro
3 měsíce)
tel.30
734dnů
360po278,
tel. 732
881 340,
zveřejnění
rSc.,
rektor
Univerzity
Karlovy
vpřijímá
Praze do
výhodou
(není
a mzdové
oddělení,
V Úvalu
84, 150
06 budovu
výhod. b
o atestace
30 dnů
po
zveřejnění
výběrového
2. LF UK, Personální
v klidnépřijímá
části města Lom řízení: Děkanát
výhodou.
a alespoň
2 referencemi
INZERTNÍ SERVIS
Složení kmene pro interní obory
e-mail
e-mail:
jana.jirsova@kkn.cz
20162108a
výběrového
řízení:
Děkanát 2. LF
UK, zemanova@tribune.cz
podmínkou)
Praha
5-Motol.
20162106a
tek
činíDěkanát
960 Kč2. včetně
a
mzdové
oddělení,
V
Úvalu
84,
150
06
ízení:
LF UK,DPH.
Personální
u
Mostu.
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Kontakt:
Mgr.
Jana
Jirsová,
do
30
dnů
po
zveřejnění
výběrového
nebo
kariera@tribune.cz
výhodou.
Nabízíme:
Personální a mzdové oddělení,
c
výborné
komunikační
schopnosti
ntaktujte
sekretariat@brainteam.cz
Praha 5-Motol.
20162106a
mzdové
oddělení,
V Úvalu
84, 150
06
tel. 734 360 278,
řízení: Děkanát
2.tel.
LF728
UK,760
Personální
Kontakt:
239,
 náborový
příspěvek
pro lékaře až
V Úvalu
84, 150 06 Praha 5-Motol.
Nabízíme:
proklientský
LÉKAŘ
Praha
5-Motol. přístup
20162106b
e-mail:
jana.jirsova@kkn.cz,
a
mzdové
oddělení,
V
Úvalu
84,
150
06
e-mail:
20162104
150 palovcik.alois@seznam.cz
000 Kč
20162106c
d
 náborový příspěvek pro lékaře26
až
Nabízíme:
MUDr. Jozef Bobrík,
Praha
 pracovní poměr na 1,020162106b
úvazku
Karlovarská
krajská nemocnice, a.
s., 5-Motol.
150 000 Kč
VOLNÁ MÍSTA
status zaměstnance
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz
20162108b
 nástup možný ihned
hledá
lékaře
se
specializovanou


pracovní
poměr
na
1,0
úvazku
VEDOUCÍ
ÚSTAVU
VOLNÁ
MÍSTA
akreditovaná pracoviště po celé ČR
NAbytu/ubytování
S. R. O./
PŘEDNOSTOVÉ
TRANSFORMACE
pomoc při zajištění
způsobilostí v oboru gynekologie VEDOUCÍ
 nástup možný ihned
ÚSTAVU
vzdělávání
v rámci
celoživotního
PRODEJ
PRAXE
NA KLÍČ
Děkan
2. lékařské
fakulty
Univerzity
LÉKAŘI
a příspěvek
na bydlení
porodnictví
na pozici
zástupce
 pomoc při zajištění bytu/ubytování
Děkan 2.a PRAKTIČTÍ
lékařské fakulty
Univerzity
vzdělávání
Karlovy
spolulékařů
s ředitelem FN Motol
 lékařské
zázemí
perspektivní
krajské
Děkan 2.Při
fakulty
Univerzity
zahájení
spolupráce
do konce PRAKTIČTÍ
spolu sAMBULANCE
ředitelem FN Motol
LÉKAŘI
a příspěvek na bydlení
šestihodinovou pracovní dobu Karlovyprimáře.
RŮZNÉ
MOJE
a.
s.
přijme
ypisuje
výběrové
řízení
nemocnice
Karlovy
spolu
s ředitelem
FN Motol
roku
výrazná
sleva!
vypisujePožadujeme:
výběrová
řízení na___
místa Viděl redaktor
 zázemí perspektivní krajské
Odesláno
na autorizaci
___na pracovní
Po autorizaci
___
Po lékaře!
korektuře
___
Četla
Lucka
___
K tisku ___
Vytištěno: 14. 10. 2016 - 17:38
(dvousměnný
provoz)
praktické
14.10.2016 17:39:16
místo s předpokládaným nástupem
výběrové
celoživotní
vzdělávání
(včetně MOJE AMBULANCE a. s. přijme
vypisujeKontakt:
řízení
na pracovní
akademických
pracovníků
nemocnice
Díky
 licence
vedoucího
lékaře
a
primáře
e-mail:
info@medstar.cz,
5 týdnů dovolené
praktické lékaře!
nárůstu
klientů posilujeme místo s předpokládaným
. 1. 2017:
s předpokládaným
nástupem
 celoživotní vzdělávání (včetně
ve zdravotnickém
20162101
tel. specializačního)
775 679 009. nástupem
nadstandardní podmínky a benefi
ty pracovní
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
týmy našichzařízení
praktických 1. 1. 2017:
Díky nárůstu klientů posilujeme
 účast na odborných akcích
1. 1. 2017:
specializačního)
lékařů po celé ČR.
týmy našich
praktických
pronájem
nebytových  účast na odborných akcích
Velké množství zaměstnaneckých pracovníNabízím
2
lékařů po celé ČR.

celá strana
1/2

50 × 100
104 × 100
A8

4 000 Kč
8 300 Kč

INZERTNÍ SERVIS

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013

INZERTNÍ SERVIS

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013

A9

Číslo 21 | 18. října 2016
harmonogram

1/4

20162107

20162103c

1/3

20162103b

INZERTNÍ SERVIS

20162103b

20161606

B8

INZERTNÍ SERVIS A11

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013

20162103c

VIS

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013

20162103a

A10 INZERTNÍ SERVIS

80 000 Kč
42 000 Kč

praktického lékaře

1/3
čtverec
1/4

řádková inzerce
ostatní formáty

27 000 Kč
19 000 Kč
20 000 Kč

50 × 200
104 × 200
158 × 100

8 000 Kč
16 000 Kč
12 000 Kč

120 Kč / 1 řádek
80 Kč / 1 cm

vzory a ceny řádkové inzerce

právní otázky
zdravotnictví

kalkulace cen
24 řádek 2 880 Kč
15 řádek 1 800 Kč
1 080 Kč
9 řádek
720 Kč
6 řádek

20162107

e
aci

20162103c

20162103a

20162103b

 Různé formy a umístění reklamy dle vašich představ, speciální formy
inzerce (přebaly, dělená obálka, vkládaná inzerce atd.), reprinty nebo
speciální reporty s články dle vašeho výběru.

uzávěrka

distribuce

11. 1.

19. 1.

1. 2.

9. 2.

15. 2.

23. 2.

Nemocnice Kadaň s.r.o.
hledá
8. lékaře,
3. i absolventy,
16. 3.
pro obory:

22. Chirurgie
3.
30. 3.
Ortopedie
6. 4.
13. 4.
Pediatrie
12. 4. ARO 20. 4.
Všechna pracoviště mají akreditaci pro
další vzdělávání lékařů. Garantujeme
a plně hradíme veškeré náklady dalšího
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakoukoli dohodu o závazku.

19. 4.

27. 4.

3. 5.

11. 5.

Nabízíme:
 Dobré platové podmínky, smluvní mzdu (garantujeme vždy vyšší
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
 Ubytování na ubytovně nemocnice
zdarma, v kompletně vybavených
pokojích.
 Možnost získání bytu.
 Zaměstnanecké výhody, příspěvek
na důchodové připojištění, příspěvek na stavování, možnost zaměstnaneckých půjček.
 Náborový příspěvek do výše až
100 000 Kč.

10. 5.

18. 5.

17. 5.

25. 5.

31. 5.

8. 6.

14. 6.

22. 6.

21. 6.

29. 6.

informace lze získat
19.Další7.
27. 7.
na webových stránkách
www.nemkadan.cz

9.
17. 8.
nebo 8.
u ředitele nemocnice:

MUDr. Josef Mašek,
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o.,
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň,
tel.: 474 944 239,
e-mail: masek@nemkadan.cz

30. 8.

7. 9.

13. 9.

21. 9.

Nabízíme:
27. 9.
5. 10.
 náborový příspěvek pro lékaře až
1504.
00010.
Kč
12. 10.
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
18.
10.
26. 10.
 pomoc při zajištění bytu/ubytování
a příspěvek na bydlení
25. 10.
2. 11.
 zázemí
perspektivní krajské
nemocnice
8. 11.vzdělávání (včetně
16. 11.
 celoživotní
specializačního)
 účast
odborných akcích
15.na11.
23. 11.
Velké množství zaměstnaneckých
výhod.
29. 11.
7. 12.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734
278,
13.36012.
21. 12.
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz
20162108b

RŮZNÉ
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

