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Upozorňujeme, že po uvedeném termínu uzávěrky již není možné informace do příslušné Přílohy LKS zařazovat!
Zdůrazňujeme, že uvedené termíny uzávěrek platí pouze pro Přílohu LKS (samotný časopis LKS má uzávěrky přibližně
o čtrnáct dní dříve).
UVEDENÁ DATA VYDÁNÍ LKS JSOU ORIENTAČNÍ A NEZÁVAZNÁ.
Číslo LKS však vždy vychází nejpozději do konce aktuálního měsíce.

prodám
PŘÍLEŽITOSTI
ON-LINE ZADÁVÁNÍ INZERÁTŮ
DO PŘÍLOHY LKS
(RUBRIKA PŘÍLEŽITOSTI)
Vážení zadavatelé inzerátů do Přílohy LKS
(týká se všech kategorií rubriky
Příležitosti), od ledna 2014 jsme převedli
zadávání inzerátů do Přílohy LKS výhradně
prostřednictvím našeho on-line systému.
To tedy znamená, že vaše inzeráty je
třeba podávat prostřednictvím on-line
formuláře na www.dent.cz.
Nebudou tedy nadále přijímány inzeráty
zaslané do redakce LKS e-mailem, faxem
apod., jako tomu bylo dosud.
Jednoduchý on-line formulář
najdete zde:
http://domino.dent.cz/prilezitosti
www.dent.cz v odkazech
Příležitosti – inzerce v LKS
Časopis LKS

PODMÍNKY INZERCE
V RUBRICE „PŘÍLEŽITOSTI“
a) Jde o BEZPLATNOU SLUŽBU především
členům ČSK.
b) Inzerce v Příloze LKS je určena jako základní
informační servis pro stomatology a jejich
personál. Zjevně komerčně zaměřené inzeráty
(např. dealerů nebo realitních kanceláří) jsou
v LKS zveřejňovány pouze jako placená inzerce
dle platného Ceníku inzerce v LKS
c) Inzerát lze opakovat zpravidla maximálně
třikrát, podmínkou je jeho znovuzadání on-line.
d) Inzeráty jsou souběžně zveřejňovány jak
v tištěné Příloze LKS, tak v příslušné rubrice na
www.dent.cz (odkaz Příležitosti- inzerce v LKS).
e) Redakce LKS a ČSK neodpovídá za správnost
a aktuálnost údajů zveřejněných v Příloze LKS.
ČSK si vyhrazuje právo vyřadit inzerci, která svým
obsahem a charakterem sdělení neodpovídá
poslání Přílohy LKS
Redakce

Prodáme funkční monitor s ramenem pro
zubařské křeslo Adec 500. Rozměry zobrazovací
plochy monitoru: v = 27 cm, š = 34 cm. Značka
monitoru AG neovo. Cena 3500 Kč, osobní
vyzvednutí v Praze 6.
e-mail: valentova@fidentia.eu
Prodám použitý negatoskop na OPG Ella
Med‘X, vzorník Chromascop, turbínu KAVO, vodní
a vzduchovou pistoly k Planmece, RVG senzor i s
příslušenstvím Planmeca Digi2, Sterilizátor HS62A,
sady zubů do náhrad pro potřeby laboratoře. U všeho
cena dohodou. Vše je nafoceno, e-mailem zašlu.
e-mail: lukas.drobny@seznam.cz
www.4DArt.cz
Prodám rovný násadec NSK, starší typ
(nový). Cena: 2800 Kč.
tel.: 736 117 357
Prodám zubní soupravu Planmeca Compact
z r. 2008 s příslušenstvím: světlo Delight, separátor
Dürr, turbína, 2x mikromotor, UZ. Plně funkční,
včetně stoliček lékaře a sestry. Cena 90 000 Kč.
tel.: 465 471 029
e-mail: ordinace@podjabloni.cz
Prodám endomotor EndoIT ve výborném
stavu. Výborný přístroj pro lékaře, kteří používají
systém MTWO.
tel.: 776 532 543
e-mail: ehlakoff@gmail.com
Prodám SonicFill systém, je jako nový, jako
dárek obdržíte balení unidose B1.
tel.: 776 532 543
e-mail: ehlakoff@gmail.com
Prodám BEEFILL 2 IN 1 KIT. Přístroj
BEEFILL 2 IN 1 guttapercha, náplně BEEFILL GP
– CARTRIDGES 90 ks, termický PLUGGER 40/.03
1 ks, ruční MACHTOU-PLUGGER 001/002 1 ks,
ruční MACHTOU-PLUGGER 003/004 1 ks. Málo
použitý, ve výborném stavu. Cena 45 000 Kč, při
rychlém jednání možná sleva.
tel.: 776 532 543
e-mail: ehlakoff@gmail.com
Prodám levně ruční nástroje, chirurgické
a parodontologické nástroje. Funkční RTG
a sterilizátor. Dále různý spotřební materiál.
Zájemcům mohu poslat foto do e-mailu.
e-mail: zubar.hk.2@seznam.cz

Prodám nové nástroje pro ordinaci
i laboratoř od firmy Zenit (doprodej) po slevě cca
30–35 %. Na požádání zašlu e-mailem seznam i s
cenami. Otiskovací lžíce „Impresion verde“ – sada
po 18 ks ve třech velikostech, vždy horní i dolní.
Cena sady je 150 Kč. Sterilizační sáčky samolepicí
Crosstex 9 x 23 cm. Balení 200 ks. Cena je 1 Kč/ks.
Mám 30 balení. Původní cena byla 4 Kč/ks.
tel.: 602 294 352
e-mail: khs.praha@tiscali.cz
Prodám plně funkční piezounit pro
chirurgické výkony: Piezosurgery II (Mectron) se
sadou 17 koncovek (preparace kosti, odběr
kostních štěpů, sinus lift, uzavřený sinus lift, retrog.
endodoncie). Cena 80 000 Kč.
tel.: 774 274 777
e-mail: info@novezuby.cz
Prodám endodontické instrumentárium:
nepoužité C+ files, K-files, Hedströmy, Flexmaster
a Protaper NiTi nástroje, 1 plně vybavený endobox.
Gutaperčové čepy Beutelrock VDW. Levně.
tel.: 776 668 792
e-mail: alena.krugova@novezuby.cz
www.novezuby.cz
Prodám plně funkční sterilizátor Stericell 55,
r. v. 2010, prosinec 2015 zkouška ZÚ pozitivní.
Cena dohodou.
tel.: 724 738 758
e-mail: pavel.maly@centrum.cz
Prodám horkovzdušný sterilizátor Stericell 55,
r. v. 2009, 100% stav, cena 18 000 Kč.
tel.: 739 017 020
e-mail: dh.rakovnik@seznam.cz

koupím
Koupím zubní soupravu „Planmeca
Compact i“, s horním vedením, v dobrém stavu.
e-mail: ivo.bartosik@seznam.cz
tel.: 724 471 300

stomatologické praxe – nabídka
Pronajmu 1/2 zubní ordinace v Praze na
Smíchově. Volejte 9–6 hod. pondělí–pátek.
tel.: 739 362 926
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Nabízím k pronájmu prostory 14 m²
v Praze 5, Smíchov. Hodí se spíše pro dentální
hygienistky nebo pro začínající zubní lékaře. Více:
e-mail: tour-eifel@seznam.cz
Nabízíme k pronájmu prostory
v zavedené dentální klinice v Praze 7 –
Holešovicích. K dispozici zubní ordinace
o velikosti 17 m², 23 m² a 24 m². V budově se
nachází mimo jiné zubní laboratoř, RTG, CT,
přednášková místnost, společné šatny a čekárny,
místnost na biologický odpad. V ordinaci jsou
veškeré rozvody, na něž stačí napojit křeslo. Celý
objekt je kamerově zabezpečen, vstup na čipy.
Cena od 19 000 Kč.
tel.: 727 983 994
e-mail: raclavsky@rcreinvest.cz
www.reinvestcorporation.ro/cs/dentalni-klinikajankovcova/
Tímto si Vám dovoluji nabídnout dlouhodobý
pronájem zavedené, vybavené stomatologické
laboratoře v centru Plzně, v III. podlaží objektu.
V přízemí objektu se nacházejí 2 pronajaté zubní
ordinace. Současný nájemce laboratoře
předpokládá ukončení provozu k 31. 12. 2015
a ukončení nájmu k 31. 4. 2016 (dle dohody možno
i dříve). V případě zájmu nového nájemce je
možnost odkoupení stávajícího vybavení
laboratoře, které je ve vlastnictví současného
nájemce a nebude předmětem nájmu. Půdorys
(velikost) laboratoře + vybavení pošlu na vyžádání
e-mailem. Laboratoř je vytápěna plynovým kotlem
+ teplovodním rozvodem + otopnými tělesy.
V případě, že Vás tato nabídka zaujala, je možné
domluvit termín prohlídky laboratoře.
tel.: 607 241 119
e-mail: upravy-dum@seznam.cz
Obec Rohovládova Bělá nabízí
k pronájmu ordinaci v budově zdravotního
střediska ve vlastnictví obce pro praktického
zubního lékaře. Stávající lékař se zavedenou praxí
odešel do důchodu k 31. 10. 2015. Bližší informace
podá starosta obce Ing. Václav Fišer.
tel.: 724 189 550, 466 942 106
e-mail: obec@rohovladovabela.cz
www.rohovladovabela.cz
Prodám privátní stomatologickou praxi
v Milevsku. Možno i pouze vybavení.
tel.: 604 952 025
e-mail: stomatologie.milevsko@seznam.cz
zapletalova10@volny.cz
Na prodej zavedená stomatologická praxe
s možností rozšíření na 2 křesla. Praxe se nachází
v obci Stachy (jižní Čechy), v Národním parku
Šumava, 5 km od lyžařského centra Zadov,
hranice se SRN – 40 km. Více jak 2000
zaregistrovaných pacientů, RVG, Reciproc Silver,
Adec. Přímo ve Staších je mateřská a základní
škola, několik obchodů a hospůdek, mnoho hotelů
a penzionů. Možnost velmi výhodného pronájmu
bytu. Prodej je možný i na splátky.
tel.: 776 532 543
e-mail: ehlakoff@gmail.com
Nabízím ze zdravotních důvodů kompletně
zařízenou zubní ordinaci k prodeji nebo
k pronájmu v Holešově, Zlínský kraj. Zavedená
klientela, smlouvy se všemi ZP, možnost
okamžitého zahájení činnosti.
tel.: 728 061 023, 776 795 732
e-mail: Manova.M@seznam.cz

Nabízím k prodeji zubní ordinaci
v centru města Brna, prostory v pronájmu,
zavedená klientela, smlouvy se ZP. Zn. důchod.
tel.: 605 963 151
e-mail: seckarmil@seznam.cz
Pronajmu nebytové prostory připravené
k provozování zubní ordinace s oplocenou
zahradou a terasou. Nedaleko centra Olomouce
s možností parkování. Zubní laboratoř v místě.
tel.: 603 163 974
Nabízím k pronájmu na 2–3 dny v týdnu
plně vybavenou stomatologickou ordinaci
v Orlové-Lutyni. Stálá, především rodinná
klientela. Možný nástup i do zaměstnaneckého
poměru, výhledově i odkup praxe.
tel.: 722 534 575
e-mail: zdravychrup@seznam.cz
Po vzájemné domluvě přenechám zubní
ordinaci na poliklinice v Ostravě-Kunčicích
z důvodu odchodu do důchodu. Smlouvy se všemi
ZP zajištěny. Praxi možno převzít během 1. pololetí
r. 2016.
tel.: 724255118
e-mail: erdent@seznam.cz

stomatologické praxe – poptávka
Dentální hygienistka s praxí, zájmem
o obor a vlastní klientelou hledá pronájem zubní
ordinace v Praze (ideálně P 4 nebo 10). Nabízím
profesionální přístup, samostatnost, spolehlivost
a příjemné vystupování.
tel.: 732 779 401
e-mail: info@cistezoubky.cz
www.cistezoubky.cz
Koupím stomatologickou praxi
v Českých Budějovicích a blízkém okolí. Rychlé
a čestné jednání.
tel.: 774 018 877
Koupím nebo převezmu zavedenou zubní
ordinaci (možné s. r. o.) se smlouvami se ZP
a klientelou v Středočeském, Jihočeském,
Západočeském a Východočeském kraji. Popřípadě
s vybavením, se sestrou. Nejlépe ve městě Kutná
Hora, Čáslav a Kolín.
tel.: 777 594 284 po 17.00 hod.
e-mail: stomatolog2015@email.cz
Stomatolog s 6letou praxí
odkoupí/převezme stomatologickou praxi
v Uherském Hradišti nebo blízkém okolí.
tel.: 732 146 735
e-mail: aksab27@seznam.cz
Hledám zubní praxi ke koupi. Zlín, Uherské
Hradiště a okolí.
e-mail: koupimzubnipraxi@gmail.com

zubní lékaři – nabídka
Upozornění pro zubní lékaře:
Nabídky pracovních míst pro studenty
a absolventy můžete bezplatně zveřejnit také
na webových stránkách
Sdružení studentů stomatologie ČR:
www.ssscr.cz
Znění inzerátu lze zadat do on-line formuláře
v odkazu Nabídka práce.

Stomatologická klinika FNKV vypisuje
konkurz na místo postgraduálního studenta
v oboru ortodoncie (3 roky), který se koná
7. 3. 2016 ve 12.30 hodin v posluchárně
Stomatologické kliniky (pavilon N, 2. patro).
Uchazeč si přinese strukturovaný životopis, kleště
na tvarování drátu a potvrzení o výkonu povolání
zubního lékaře nejméně po dobu jednoho roku
v rozsahu úvazku 1,0. Požadavky: vyhraněný
zájem o obor, vítaná aktivita SVOČ, publikační
činnost, odborná stáž, účast na odborných
kurzech, znalost AJ. Bližší informace
MUDr. M. Koťová, Ph.D.
tel.: 267 163 283
Soukromé stomatologické zařízení
v centru Prahy přijme stomatologa s praxí.
Poskytujeme komplexní péči. Nabízíme práci
s nejmodernějším vybavením v příjemném
prostředí pod vedením specialistů v oblasti
protetické stomatologie, chirurgie a implantologie.
Samozřejmostí je možnost dalšího vzdělávání.
tel.: 603 483 056
Soukromé stomatologické zařízení –
Stomatologické centrum Praha, s. r. o., Vodičkova 30,
Praha 1, přijme zubního lékaře/lékařku na
plný/částečný úvazek. Nabízíme: plně vybavené
pracoviště, vlastní rentgen, vlastní zubní laboratoř,
motivační finanční ohodnocení, příspěvky na
odborná vzdělávání. Pracoviště je akreditováno pro
vzdělávání ve stomatologické chirurgii.
Požadujeme: praxe v oboru vítána, znalost PC, AJ,
výhodou další znalost světového jazyka, časovou
flexibilitu. Nástup možný dle dohody. Své životopisy
či dotazy zasílejte na e-mail.
tel.: 224 228 557, 224 228 567
e-mail: info@stomacentrum.cz
www.stomacentrum.cz
Do moderní zavedené ordinace v centru
Prahy přijmeme k posílení týmu pečlivou lékařku
nebo lékaře stomatologa s minimálně dvouletou
praxí na plný úvazek. Motivační podmínky,
příjemné prostředí a smlouvy se ZP. Nástup ihned.
Hlavní město Praha 3.
tel.: 720 685 594
e-mail: aneta.menclova@seznam.cz
Do nově otevřené zubní kliniky v Praze 8 –
Karlíně přijmeme zubního lékaře na plný pracovní
úvazek. Nutná praxe v oboru, samostatnost
a znalost AJ. Znalost NJ nebo RJ výhodou. Jsme
dobře vybavená klinika s velmi estetickým
prostředím, recepcí a veškerými potřebnými
moderními přístroji (OPG, RVG, strojová
endodoncie). Od zaměstnance vyžadujeme znalost
moderních postupů, zejména v konzervačním
zubním lékařství a endodoncii. Podporujeme
pravidelné vzdělávání a inovativní přístup. Dáváme
velký prostor individuálnímu přizpůsobení praxe
lékaři. Samozřejmostí je i nadprůměrné finanční
ohodnocení. Spolupracujeme s vlastním
stomatochirurgem, parodontologem a implantologem.
tel.: 607 029 829
e-mail: info@dentalkarlin.com
www.dentalkarlin.com
Do zavedené soukromé praxe v Praze 8
přijmu zubního lékaře/lékařku (i na částečný
úvazek). Nabízím práci s moderním vybavením,
možnost odborných konzultací, spolupráci se
samostatně pracující hygienistkou, finanční
ohodnocení s podílem na zisku. Požaduji
spolehlivost, pečlivost, pracovitost, zájem o obor.
e-mail: stomatologie.frankova@seznam.cz
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Stomatologické centrum v Praze 9 –
Vysočanech přijme na plný/částečný úvazek
zubního lékaře/lékařku, i absolventa. Nástup
možný dle dohody od března 2016. Příjemné
prostředí, moderní vybavení ordinací, dostupnost –
metro Vysočanská.
tel.: 283 890 357, 774 193 317
e-mail: info@natur-dent.cz
Do zavedené zubní ordinace v Praze 9 –
Rajská zahrada přijmu zubního lékaře (-ku) na
částečný či plný úvazek (dle dohody) se schopností
samostatně a kvalitně pracovat. Dobré platové
ohodnocení.
tel.: 775 570 210
e-mail: londa@centrum.cz
Zubní zařízení v Praze-Černý Most
s rozšířenou péčí pro parodontologii a implantologii
přijme zubního lékaře (-ku), možno i absolventa,
příjemné pracovní prostředí a kolektiv.
tel.: 777 826 226
e-mail: info@stomteam.cz
www.stomteam.cz
Do zubní ordinace v Mariánských Lázních
s vlastní laboratoří přijmu zubního lékaře.
Zajímavé platební hodnocení.
e-mail: dimdent7@seznam.cz
Hledám šikovného zubního lékaře (-ku) /
ablsolventa (-ku) na plný nebo částečný úvazek do
dobře vybavené ordinace v Lovosicích. K dispozici
mj. RVG, OPG, dentální hygiena, 2 impl. systémy,
smlouvy se ZP a fůra práce.
tel.: 776 277 242
e-mail: info@lovodent.cz
www.lovodent.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa (-ku) do zubní ordinace v centru
Slaného a v centru Kralup n. Vlt. Moderní
vybavení, mladý a přátelský kolektiv, spolupráce se
špičkovou zubní laboratoří a dentální hygienistkou.
V místě zubní chirurg. Převzetí praxe možné do
dvou let. Nástup a výše úvazku dle dohody,
odměňování podle obratu. Byt k dispozici.
CV zasílejte na
e-mail: ziskalova@audaciaklinik.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do rozšiřující
se praxe NOVÁ STOMATOLOGIE BÝKEV, okres
Mělník. Moderně vybavené pracoviště vč. RVG,
OPG, mikroskop, endomotory. Zaměřujeme se na
záchovnou stomatologii, mikroskopickou
endodoncii, protetiku a implatologii. Dentální
hygiena v místě. Požadujeme ochotu pracovat
moderními postupy, dále se vzdělávat. Nabízíme
samostatný čas v ordinaci, příspěvek na dopravu
a školení, výborné platové ohodnocení. Více
informací při osobním pohovoru. Dojezdová
vzdálenost z Prahy je 30 minut. Termín možného
nástupu od ledna 2016.
tel.: 603 969 793
e-mail: info@newdent.cz
www.novastomatologie.cz
Jsme zubní klinika ošetřující již od roku 1992
převážně rakouské pacienty, požadujících
především protetické práce – od implantátů
(Straumann) přes keramické práce, až po
snímatelné protézy. V našem týmu jsou čtyři lékaři,
pět zubních techniků, patřičný počet sester
a pomocného personálu. Nabízíme místo zubní
lékařce či lékaři. Dále nabízíme platové
ohodnocení zcela odpovídající ošetřování
zahraniční klientely (práce v Čechách za rakouský
plat). Pozdější partnerství ve firmě též možné.

Nabízíme rovněž byt 3 + 1 v novostavbě (nebo
garsonieru), moderní pracovní prostředí, mladý
kolektiv, v místě přívětivé životní prostředí
(Lipensko), rekreační vyžití a jiné.
e-mail: zubniklinika@centrum.cz
tel.: 737 111 524
www.zahnklinikzak.cz
Do moderní stomatologické ordinace
v centru Hradce Králové přijmeme zubního
lékaře/lékařku. Možno buď plný, či zkrácený
úvazek. Flexibilní pracovní doba, příjemné
prostředí, nadstandardní platové ohodnocení
závislé na výkonu, moderní vybavení (nepřímá
viziografie, OPG, stomatologický mikroskop,
strojová endodoncie, IO kamera). Příspěvky na
vzdělání. Požadujeme příjemné vystupování,
pozitivní přístup k práci. Máme smlouvy se všemi
ZP. Termín nástupu je možný ihned, nebo po
domluvě. Své životopisy zasílejte na
e-mail: dentalcentr@seznam.cz
Přijmeme novou kolegyni, nového kolegu do
zubní ordinace v centru Hradce Králové.
Očekáváme šikovnou, odvážnou a profesně
samostatnou osobnost se smyslem pro humor.
Nabídneme podmínky, které Vám budou
vyhovovat.
tel.: 724 738 758
e-mail: pavel.maly@centrum.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(absolventa/absolventku) do zavedené
stomatologické ordinace v Chocni (Pardubický
kraj). Nástup možný od ledna 2016. Nabízíme práci
v moderním prostředí, kompletní vybavení,
spolupráci se zubní laboratoří a dentální
hygienistkou Životopisy zasílejte e-mailem.
tel.: 465 471 029
e-mail: ordinace@podjabloni.cz
Přijmu zubního lékaře/lékařku do zubní
ordinace v Pardubicích na zástup po dobu
mateřské dovolené. Nástup možný od února 2016.
Rozsah zástupu dle dohody. Případné zájemce
prosím o zaslání životopisu na
e-mail: mddrkasparova@seznam.cz
Lékařské centrum Staňkova, Pardubice,
přijme zubního lékaře/lékařku. Nabízíme práci
v mladém kolektivu stomatologů, stomatochirurga,
implantologa, parodontologa, dentální hygienistky
a PL, s nadstandardním vybavením ordinací
včetně operačních mikroskopů, CT. S možností
dalšího vzdělávání – jsme akreditované pracoviště
pro vybranou péči ze stomatologické chirurgie
a parodontologie. Dotazy a životopisy posílejte na
e-mail: drnekva@seznam.cz
tel.: 776 012 380
www.lekarske-centrum.cz
Do zavedené praxe v centru Brna přijmu
začínající lékařku/lékaře. K dispozici je vybavená
samostatná ordinace. Zubní laboratoř v místě.
V případě Vašeho zájmu pošlete, prosím, CV na
e-mail: vostrejz@volny.cz
tel.: 602 508 414
Moderní Stomatologické centrum ve středu
Brna přijme do svého týmu lékaře/lékařku, možno
i absolvent (-ka). Nadstandardní platové
ohodnocení, práce s operačním mikroskopem
a především možnost profesního růstu pod
vedením zkušených kolegů. Své CV prosím
posílejte na e-mail. Děkuji. MUDr. Michal Bumbálek
tel.: 775 251 189
e-mail: recepce@onedent.cz
www.onedent.cz

Moderní stomatologické centrum v Brně,
v městské části Starý Lískovec, přijme do svého
kolektivu zubního lékaře/lékařku s praxí. Zájemcům
nabízíme mladý perspektivní kolektiv, dobré
finanční ohodnocení, neustálé vzdělávání,
progresivní rozvoj, pravidelná konsilia a možnost
konzultace u křesla se zkušenými kolegy.
Očekáváme příjemné vystupování, zájem o obor
a vysoké pracovní nasazení. V případě zájmu
zasílejte své CV na
e-mail: recepce@excellentdent.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do moderně
vybaveného stomatologického centra v Brně.
Nabízíme nadstandardně vybavené pracoviště,
OPG, vlastní laboratoř aj. Zajímavé platové
ohodnocení s podílem na zisku, podpora
vzdělávání, příjemné pracovní prostředí.
Požadujeme zájem o obor, pečlivost a spolehlivost,
znalost PC. Praxe v oboru vítána.
tel.: 777 533 335
e-mail: reditel@k-11.cz
www.k-11.cz
Do zavedené, moderně vybavené
stomatologické praxe poskytující komplexní péči
v Brně přijmeme lékaře/lékařku s praxí,
stomatochirurga. Délka pracovního úvazku dle
dohody – možno zkrácený, do budoucna i plný
úvazek. Zajímavé finanční ohodnocení.
tel.: 725 390 819
e-mail: sarka.neustupova@meavita.cz
Do zavedené, moderně vybavené zubní
ordinace ve Valašském Meziříčí přijmu zubního
lékaře/lékařku na zástup za MD. Příjemný kolektiv,
spolupráce s chirurgem a dentální hygienistkou.
Nástup březen/duben 2016 nebo dohodou, na celý
nebo částečný úvazek. Motivační platové
ohodnocení.
tel.: 725 281 473
e-mail: mlcuchovamartina@seznam.cz
Pronajmu, popřípadě zaměstnám zubního
lékaře do kompletně, moderně vybavené ordinace
(A-dec 500). Ordinace se zubní laboratoří, OPG,
RVG k dispozici. Možnost převzetí praxe. Stálá
klientela, smlouvy se všemi ZP. Provádí se zde
všechny protetické práce, včetně implantologie od
roku 2000. Ordinace se nachází ve Valašském
Meziříčí, část Hrachovec.
tel.: 725 454 148
e-mail: tiborliska@email.cz
Zaměstnám zubního lékaře/lékařku na plný
nebo částečný úvazek v soukromé zubní ordinaci
v Holešově, okr. Kroměříž (Zlínský kraj). Možný
též pronájem, ev. odkoupení privátní praxe. Termín
nástupu, pronájmu, odkoupení dle dohody kdykoliv.
tel.: 728 061 023, 776 795 732
e-mail: Manova.M@seznam.cz
Obec Hovězí s 2400 obyvateli, okres Vsetín,
hledá zubního lékaře/lékařku, možné i absolventa,
který by převzal praxi ve zdravotním středisku.
Nabízíme výhodný pronájem nově
zrekonstruované zubní ordinace od 1. 7. 2016.
Možnost poskytnutí služebního bytu.
tel.: 724 179 294
e-mail: starosta@obec-hovezi.cz
Přijmu lékaře (i absolventa) na částečný
nebo plný úvazek do nově zrekonstruované
ordinace v blízkosti Zlína. Nástup dle domluvy,
ideálně léto 2016.
tel.: 605 860 773
e-mail: navratil.jak@gmail.com
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PŘÍLEŽITOSTI
Přijmeme zubního lékaře (-ku), absolventa
(-ku) do zavedené zubní ordinace ve Vsetíně, na
plný nebo částečný úvazek. Možnost ubytování.
Dobré platové podmínky. Nástup dle dohody.
tel.: 724 471 300
e-mail: ohrada1068@gmail.com
Do zavedené, moderní zubní ordinace
v Šumperku přijmeme zubního lékaře/lékařku,
i absolventa, na celý nebo částečný úvazek.
Příjemný mladý kolektiv, vlastní hygienistka, OPG,
RVG, Reciproc, čtyřruční práce, kofferdam.
Motivační platové ohodnocení – podíl na zisku!
tel.: 737 354 054
e-mail: ordinace.su@seznam.cz
Zaměstnám na plný (nebo částečný) úvazek
ortodontistu v dobře zavedené orto. praxi
v Zábřehu na Moravě. Zástup na 1–3 roky, poté
možnost další spolupráce. Dobrá dostupnost (na
hlavní vlakové trase). Zajímavé finanční
ohodnocení. Možnost provizorního ubytování.
Nástup dle dohody od jara 2016.
tel.: 608 931 363
e-mail: rovnatka-zabreh@seznam.cz
www.rovnatka-zabreh.cz
V centru Ostravy zaměstnám veselého
a pracovitého lékaře se smyslem pro detail. Více
na www.repredent.cz
tel.: 734 312 743
e-mail: info@repredent.cz
Do moderního zubního centra s vlastní
laboratoří a recepcí v centru Frýdku-Místku
přijmeme lékaře (-ku) nebo absolventa. Nabízíme:
velmi dobré platové ohodnocení, podíl na zisku,
profesní růst v dobře vybavených ordinacích
(používání kvalitních materiálů, RVG, OPG,
vybavení na implantologii, strojová endodoncie,
práce s kofrdamem atd.), mezioborová spolupráce,
v rámci zubního centra, s ortodontistou,
implantologem, stomatochirurgem,
parodontologem a hygienistkou. Příjemný mladý
kolektiv (tým 8 vzájemně spolupracujících lékařů
a lékařek). Své životopisy zasílejte na
e-mail: j.jendrejovsky@seznam.cz
Do příjemného menšího kolektivu hledáme
na částečný, případně trvalý úvazek, stomatologa
s minimálně 2letou praxí. Platové ohodnocení dle
domluvy a vzájemné spokojenosti.
tel.: 737 252 511
e-mail: darina.potocna@gmail.com
www.finedent.cz
Společnost „Hodní zubaři“ hledá nové
kolegyně a kolegy. Našim pacientům nabízíme
kromě stávajícího desetičlenného týmu zubních
lékařek a lékařů také péči chirurga, implantologa
a ortodontisty. Přijďte se k nám nezávazně podívat,
nabízíme plně a nově vybavené ordinace, moderní
zázemí, kromě standardní stomatologické praxe
také úzkou spolupráci s naší laboratoří.
Samozřejmostí je plná podpora celého týmu
„Hodných zubařů“ či zajišťování různých odborných
doškolovacích kursů. Nabízíme velmi dobré
finanční ohodnocení, počítané jako procentuální
poměr k vašemu výkonu (s jistotou základního
platu), komplexní provozní servis a dostatek
pacientů. Nástup je možný ihned nebo dle dohody,
na částečný i plný úvazek.
tel.: 603 141 211
e-mail: hasova@hodnizubari.cz
www.hodnizubari.cz

Na HPP přijmeme zubního lékaře na
poloviční nebo plný úvazek. Nabízíme: flexibilní
pracovní dobu a vlastní ordinaci.
Nespolupracujeme se ZP – na pacienta je tak
dostatek času. Tým zkušených lékařů k dispozici.
Trénink a školení: protetika CEREC – keramické
korunky, můstky a fazety – face to face školení na
pacientovi s certifikovaným technikem a in-house
laborantkou se specializací na CEREC,
mikroskopická stomatologie – dva Carl Zeiss
mikroskopy na klinice, implantologie – možnost
práce s primářem kliniky či absolvování kvalitních
kursů včetně kursu implantologie na Harvardově
univerzitě ve spolupráci s implantačním systémem
Straumann, který používáme. Požadujeme
nadšení pro práci a chuť se rozvíjet. V případě
zájmu pošlete Váš strukturovaný životopis.
e-mail: prace@elitedental.cz
tel.: 222 510 888
www.elitedental.cz

Stomatologické centrum v Praze 9 (metro
Vysočanská) přijme na částečný úvazek dentální
hygienistku, nástup možný od poloviny ledna 2016.
tel.: 283 890 359, 774 193 317
e-mail: info@natur-dent.cz
Do zubní ordinace v Praze přijmeme na
1/2 úvazek dentální hygienistku. Požadujeme
praxi 1 rok, zájem o obor, znalost AJ, flexibilitu,
profesionální přístup k pacientům a příjemné
vystupování. Placené odborné kursy, stravenky
a pracovní oděv jsou součástí odměňování. Čeká
Vás příjemné pracovní prostředí poblíž centra Prahy.
tel.: 774 990 805
e-mail: dentim@dentim.cz
www.dentim.cz
Rádi bychom našli dentální hygienistku,
která by chtěla pracovat na plný úvazek
v Benešově. Nadprůměrně Vás ohodnotíme pod
vedením dvou mladých lékařů. Rádi poskytneme
více informací.
www.4DArt.cz

zaměstnanci – nabídka
Přijmu zubní sestru, instrumentářku do
nově se otevírající, moderní ordinace v Praze 9 –
Klánovicích na částečný úvazek (dle domluvy).
Stomatologická ordinace se nachází hned
u vlakového a autobusového nádraží v příjemném
prostředí zrekonstruované vily. Nástup 3–4/2016.
Praxe v oboru vítána.
tel.: 602 237 141
e-mail: medicalservis@centrum.cz
Do privátní zubní praxe v centru Liberce
přijmu zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku s nástupem cca od 2/2016
s pracovním úvazkem 28 hod. týdně. Možný je
i zkrácený pracovní úvazek.
tel.: 605 152 752, 485 101 096
e-mail: zubysuch@seznam.cz
V Českých Budějovicích přijmu dentální
hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
Soukromé stomatologické zařízení –
Stomatologické centrum v Praze 1 přijme dentální
hygienistku na částečný úvazek. Nabízíme: plně
vybavené pracoviště a motivační finanční
ohodnocení. Nástup možný dle dohody. Zasílejte
CV na e-mail a nebo nás kontaktujte na
tel.: 737 629 528, 224 228 557/67
e-mail: info@stomacentrum.cz
www.stomacentrum.cz
Do soukromé zubní ordinace v Praze 1
přijmu dentální hygienistku s odbornou praxí
min. 1 rok na částečný úvazek. Prosím zasílejte
své životopisy na e-mail.
tel.: 730 995 846
e-mail: ali.zapotocky@centrum.cz
www.facebook.com/ZUBNI.LEKAR/
Soukromé stomatologické zařízení hledá
dentální hygienistku na částečný úvazek.
Nabízíme: plně vybavené pracoviště, motivační
finanční ohodnocení: platové ohodnocení
s podílem na zisku. Požadujeme: praxe v oboru
vítána, znalost PC, ČJ, výhodou další znalost
světového jazyka. Nástup možný únor–březen
2016 (probíhá rekonstrukce z důvodu rozšíření
pracoviště). Lokalita: Praha 4, cca 5 min. od „M“
Opatov. Životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: denta@post.cz
tel.: 608 850 579

zaměstnanci – poptávka
Zdravotní sestra s 13letou praxí v zubní
ordinaci na P1. Hledám zaměstnání na plný nebo
částečný úvazek. Registrace, PC dent. stomatolog,
protetika, endo, RTG, vyúčt. ZP, základy AJ, RJ.
Pracovitá, flexibilní, samostatná a vstřícná. Zájem
o obor. Praha + Čelákovice a okolí.
tel.: 739 303 463
Všeobecná zdravotní registr. sestra hledá
práci v zubní ordinaci v Ústeckém kraji nebo
v Praze, spolehlivá a pečlivá, praxe 6 let na zubním
odd. Nástup možný od února.
tel.: 728 051 520
e-mail: Irena.Meisel@seznam.cz
Zubní instrumentářka (i kofferdam,
čtyřruční práce) s letitou praxí recepční ve
stomatologii (+ pokladna, fakturace, prodej dent.
zboží) bez rodinných závazků hledá uplatnění
v tomto oboru v Ostravě nebo Frýdku-Místku.
Nabízím pracovitost, pečlivost, zručnost,
zodpovědnost, flexibilitu a smysl pro pořádek
a čistotu. Komunikativnost, příjemné vystupování
a administrativní schopnosti (práce s programem
Medicus, Dentist) jsou samozřejmostí. Nástup
možný ihned. V případě zájmu zašlu životopis.
Hana Dlouhá,
tel.: 605 942 673
e-mail: dlouhah@seznam.cz
Hledám práci zubní instrumentářky
v Ostravě na zkrácený úvazek.
e-mail: enisa@atlas.cz
Zubní instrumentářka s 6letou praxí hledá
práci v zubní ordinaci.
e-mail: danexo@seznam.cz

nabídka služeb
Jsem zubní technik a nabízím volnou
kapacitu mé laboratoře v centru Brna. Fixní
i snímatelná protetika. 20 let praxe. Práci sbíráme
i rozvážíme denně, dle potřeby.
e-mail: jana.pavlakova70@seznam.cz
tel.: 773 694 043
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