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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

Prodám knihy: Dentální implantologie,
Antonín Šimůmek a kol., Záchovná
stomatologie a parodontologie, Hellwig,
Klimek, Attin, Stomatologické repetitorium,
Mazánek, Urban a kol., Fixní zubní náhrady,
Krňoulová, Hubálková, Nádory v orofaciální
oblasti, Jiří Mazánek, Traumatologie orofaciální
oblasti, Jiří Mazánek. Cena dohodou.
tel.: 605 758 084
e-mail: jajab@centrum.cz
Prodám endodontický přístroj VDW Endo
IT Professional. Používaný, plně funkční.
Cena 10 000 Kč.
tel.: 605 758 084
e-mail: jajab@centrum.cz
Prodám velmi málo používanou cca
2 roky starou intraorální kameru VistaCam mini
od Durr. V případě zájmu pište na
e-mail: jm.man@centrum.cz
Prodám endomotor Endo IT, minimálně
používaný, za 12 000 Kč, apexlokátor Raypex 4
za 5000 Kč, endomotor Reciproc Silver
(r. 2012) za 22 000 Kč. Všechny přístroje jsou
plně funkční. Důvod prodeje je přechod na
Reciproc Gold. Dohoda možná.
e-mail: zubnisezimovo@gmail.com
Prodám zařízení zubní laboratoře
s klasickou, ale především titanovou
technologií. Možnost nákupu materiálů přímo
od výrobce z Německa i pro ordinace, bez
dealerů, za exportní ceny, je tedy levnější.
Technologii zaučím. Titan je vhodný pro
alergiky, je 2x lehčí než chromkobalt, je
prostupný pro RTG paprsky, neruší při
skenování na CT, je velmi pevný i při slabých
spojích. Keramika je v barvě Vita a v ústech je
nerozeznatelná od vlastních zubů, má
chameleon efekt, dokonalá estetika.
S technologií mám 11 let zkušeností. Přístroje
používány jedním zubním technikem, tři
pracovní místa – mikromotory. Cenová dohoda
jistá – odchod do důchodu.
tel.: 482 736 250, 731 457 471
e-mail: info@dentitan.eu
www.dentitan.eu

Prodám UZV koncovky na scaling
a para, typ Satelec, TKD. Více druhů, celkem
9 ks, cena 2500 Kč. Přechod na jiný přístroj.
e-mail: info@zubarbreclav.cz
Prodám stomatologickou soupravu
křeslo, kompresor SMILE CLASIC 4, rok
instalace 11/2005. Cena 15 000 Kč.
Amalgamátor ADM 9002. Cena 4000 Kč.
tel.: 605 166 073
e-mail: marie.znojilova@hotmail.cz
Prodám stomatologickou židli KaVo
PHYSIOe, skoro nepoužívaná, barva
čalounění tmavě modrá, cena 12 000 Kč
(nová 24 000 Kč).
tel.: 608 249 763
e-mail: dokstomat@atlas.cz
Prodám použitý negatoskop na OPG Ella
Med‘X, vzorník Chromascop, turbínu KaVo,
vodní a vzduchovou pistoli 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
Prodám vybavení zubní ordinace.
tel.: 723 636 470
Prodám operační mikroskop zn. Leica
M300 dent, vysoce výkonné halogenové
světlo, výborná optika, montáž na zeď,
cena 80 000 Kč.
tel.: 603 313 747
e-mail: radek@drlacina.com
SKANTECH SG-32C separátor
amalgámu s plastovým bílým krytem.
Cena dohodou.
tel.: 776 273 319
e-mail: vaclavfrana@email.cz
Prodám parní sterilizátor Proxima
extrema r. v. 1998, funkční, pravidelné zkoušky
steril. přístroje, poslední 11/2015. Návod
v češtině, dokumenty o pořízení, kontroly.
Cena 7000 Kč. České Budějovice
tel.: 606 212 092
e-mail: huttnerova@atlas.cz

Redakce
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koupím
Hledám kolegy, kteří plánují koupi křesla
značky KaVo v termínu 03–07/2016. Kvůli
hromadné objednávce s množstevní slevou.
Prosím ozvěte se na
e-mail: stepan.gala@email.cz
tel.: 602 859 950
Koupím vybavení ordinace vč. křesla,
rentgenu a kompresoru atd., nabídky pošlete
na e-mail.
tel.: 775 104 340
e-mail: kzubni@seznam.cz
Koupím třepačku na amalgám a kapsle.
Děkuji za nabídku.
e-mail: koupim.ordinaci@gmail.com
Koupím nástroje na stomatochirurgii –
kleště, páky, jehelce, nůžky, pinzety atd. Děkuji
za nabídku.
e-mail: koupim.ordinaci@gmail.com
Koupím starší automat na vyvolávání
intraorálních snímků, v dobrém stavu.
tel.: 723 042 629
e-mail: pavla.kolarova@email.cz
Koupím zub. soupravu Belmond Cilesta,
spodní vedení, strojovou endodoncii, Raypec 5.
Nabídněte. Spěchá.
tel.: 777 193 201
e-mail: s.zub.dent@seznam.cz
Koupím endomotor Endo IT, či jiný na
systém MTWO, a Raypec 5, jen ve výborném
stavu . Nabídněte.
tel.: 777 193 201
e-mail: s.zub.dent@seznam.cz

stomatologické praxe – nabídka
Nabízím k pronájmu plně vybavenou
stomatologickou ordinaci v Praze 2 se
zavedenou klientelou, výborná poloha – pouze
3 min. chůze z náměstí Míru. V dohledné době
možnost dohody za výhodných podmínek
převzít praxi.
e-mail: dannav@atlas.cz
Pronájem zubní ordinace pro dentální
hygienistku. 2 dny v týdnu – středa, pátek.
Místo: Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova
1600/6, Praha 4. Pronajmu křeslo dentální
hygienistce ve své moderní ordinaci na dva
dny v týdnu. Jedná se pouze o pronájem
prostoru, nikoliv zaměstnání pro dentální
hygienistky. Bližší informace ráda poskytnu.
tel.: 603 241 394
e-mail: dh@gayerovadenisa.cz
Pronajímá se zubní ordinace po
rekonstrukci, zubní souprava, rentgen,
autokláv, nábytek, vše nové. V centru
Prahy-Smíchov.
tel.: 737 946 368
e-mail: lilia711863@gmail.com
Nabízím k pronájmu nevybavenou
(pouze nábytek) zubní ordinaci 14 m² v malé
zubní klinice v Praze 5.
e-mail: tour-eifel@seznam.cz

Pronajmu 1 nebo 2 zubní ordinace
v Praze na Smíchově. Volejte 9–16 hod.
pondělí–pátek.
tel.: 739 362 926
Pronájem zubních ordinací na
lukrativním místě v Praze. Pronajmu na míru
navrženým nábytkem zařízené prostory pro
stomatologickou praxi ve zcela nově
zrekonstruovaném domě v ulici U Studánky,
Praha 7-Bubeneč (300 m od Letenského
náměstí, 300 m od nově budovaného
obchodního centra OC Stromovka). Prostory
se nacházejí v polosuterénu. Všechny ordinace
mají denní světlo z oken – anglických dvorků
a mají na činžovním domě nezávislý vchod.
Zahrnují celkem 3 ordinace, reprezentativní
čekárnu, snímkovnu OPG, strojovnu, místnost
pro sterilizaci, kancelář a denní místnost
s kuchyňkou pro zaměstnance. Celková plocha
2
je 170 m . Všechny ordinace a čekárna jsou
vybaveny klimatizací, TV, LAN, WiFi sítěmi,
rozvodem hudby a alarmem. Dále je zde OPG
GENDEX GXDP-700 a kompresor pro
3 soupravy. Stačí umístit další techniku
a můžete pracovat. Kancelář disponuje
terasou. Ve dvoře je nádherná zahrada. Celá
oblast je obydlena kvalitní klientelou. A po
otevření OC Stromovka se potenciál ještě
výrazně zvýší.
tel.: 608 206 566
e-mail: mirek@cipracapital.cz
Nabízím k pronájmu nové
stomatologické křeslo VITALI pro ortodontistu
v moderně vybavené zubní ordinaci v Praze 9
blízko metra.
tel.: 773 608 300
e-mail: medicdent@seznam.cz
www.medicdent.cz
Přenechám zavedenou zubní ordinaci
v Praze 10. Odchod do důchodu. Smlouvy se
všemi ZP. Zubní laboratoř v místě.
tel.: 728 784 878, 723 473 374
Nabízíme pronájem plně vybavené
stomatologické ordinace v centru Prahy.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Prodám velmi levně zubní ordinaci
fungující 45 let v obci Lochovice, okr. Beroun.
Ordinace se nachází v objektu MÚ. K dispozici
je byt a garáž. Škola, školka v místě. Smlouvy
se ZP: VZP, OZP, 205, 201, 211.
tel.: 311 537 796, 723 600 584
e-mail: zdenkasmejkalova@seznam.cz
Přenechám zavedenou zubní ordinaci se
stálou klientelou v Litoměřicích. Smlouvy se
ZP. Výhodná lokalita. Cena dohodou. Možnost
odprodeje nástrojů a vybavení. Důvodem je
odchod do důchodu.
tel.: 728 165 325
e-mail: iva.kanyzova@outlook.com
Prodám zavedenou a dobře vybavenou
zubní ordinaci se stálou klientelou a smlouvami
se ZP v Teplicích (jedná se o dvě ordinace).
Cena dohodou.
tel.: 775 570 370
e-mail: ernicare@post.cz
Nabízím k převzetí stomatologickou
praxi v Rokytnici nad Jizerou.
tel.: 603 825 966, 481 523 876
e-mail: folprechtova.marie@seznam.cz

Jilemnice v Krkonoších. Plně vybavené
čtyři ordinace (Pro scaner, OPG a křesla vše
Planmeca) s veškerým zázemím v Jilemnici
v budově Stomal, s. r. o. (www.stomal.cz) +
jedna ordinace pronájem. K prodeji je celek
praxe, nebo její rozdělení na dvě části dle
domluvy. Předností je stálá a solventní
klientela, velká spádová oblast. Větší podíl
příjmů jsou přímé platby.
tel.: 603 831 186
e-mail: stilec.hynek@atlas.cz
Prodám zavedenou zubní praxi se
smlouvami ZP. Ordinace je umístěna v budově
městské polikliniky v Lomnici nad Popelkou,
okres Semily.
tel.: 737 123 577
Prodám dobře prosperující
stomatologickou praxi v Poliklinice III.,
Benešova tř., Hradec Králové (z důvodu
vážného úrazu). Nadstandardní vybavení:
křeslo A-dec, elektrokauter, laser, ozon,
Pentamix, vybavení na miniimplantáty,
klimatizace. Sestra k dispozici. Cena dohodou.
tel.: 603 732 337, dr. Kulhánek
Obec Bílá Třemešná nabízí k pronájmu
vybavenou ordinaci zubního lékaře v budově
zdravotního střediska č. p. 31. K ordinaci patří
čekárna, fotokomora, administrativní prostory,
WC. Celková výměra cca 60 m². V budově se
dále nacházejí ordinace dětského, obvodního
a ženského lékaře. Stávající čisté nájemné
1254 Kč/měs. + 850 Kč zálohy na služby.
Dohoda možná. K dispozici od 1. 1. 2016
(lékař odchází do důchodu). K ordinaci je
možný i pronájem obecního bytu.
Kontakt: OÚ Bílá Třemešná 315, 544 72,
tel.: 499 693 310, 724 180 865
e-mail: starosta@bilatremesna.cz
www.bilatremesna.cz
Nabízím k převzetí stomatologickou
praxi v Červeném Kostelci, v pronajatých
prostorách zdravotního střediska. Odejdu do
důchodu a nechci svůj obvod opustit, aniž by
za mne přišla náhrada.
tel.: 491 463 237
e-mail: o.rysnar@seznam.cz
Pronajmu nebo prodám dobře
prosperující praxi v Hradci Králové. Křeslo
A-Dec, klima, elektrokauter, elektr. endo, ozon,
Pentamix, mini implantáty, 3 protet. sady na
implantáty, Profin. Sestra k dispozici. Cena
rozumná.
tel.: 603 732 337
e-mail: l.kulhanek@volny.cz
Předám velkou zubní praxi s laboratoří
v Litomyšli, byt k dispozici – odchod do
důchodu.
tel.: 461 612 733
Přenechám stom. praxi v Litomyšli,
náplň činnosti PZL, smlouvy se všemi ZP
a laboratoří, ve vlastních prostorách
s možností parkování, v blízkosti
autobusového nádraží, nemocnice, polikliniky
s lékárnou a sousedící s ord. praktického
lékaře. Cena dohodou. Případně lze řešit
i bydlení nabídkou prodeje řadového rod. domu
se zahradou v klidné části města. Důvod:
odchod do starobního důchodu k 31. 12. 2016.
tel.: 461 615 414, 603 164 130
e-mail: mudrpokorna@seznam.cz
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Obec Rohovládova Bělá, okres
Pardubice, nabízí k pronájmu ordinaci pro
praktického zubního lékaře. Ordinace se
nachází v 1. patře v budově zdravotního
střediska. V budově je zřízen bezbariérový
přístup. Bližší informace podá starosta obce
Ing. Václav Fišer.
tel.: 724 189 550
e-mail: obec@rohovladovabela.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 s Německem
– 40 km. Více jak 2000 zaregistrovaných
pacientů, RVG, Reciproc Silver, Adec. Přímo
ve Staších je mateřská škola, 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
Prodám zavedenou stomatologickou
ordinaci v městysu Jimramov (Kraj Vysočina:
mezi Bystřicí n./P. – Poličkou – Novým Městem
na M.) z důvodu odchodu do starobního
důchodu v 8/2016. Ordinace se nachází
v prostorách zdrav. střediska, které je
v osobním vlastnictví 4 lékařů (PLD, PLDD, ŽL
a PZL – 1/4 podíl: ordinace, šatna, skládek,
technická místnost pod ordinací /kompresor,
odsávačka, separátor/, čekárna společná
s PLD), vč. veškerého vybavení (dle dohody):
nábytek, zubní souprava Planmeca, RVG
Planmeca v ordinaci, HS, autokláv + svářečka
fólií, amalgamátor, myčka, instumentárium.
Smlouvy s VZP, ZP MV, ČPZP, VOZP. Počet
registrovaných pacientů cca 1300. Možnost
pronájmu bytu. Cena dle dohody.
tel.: 737 909 551 – denně od 17.00 hod.
e-mail: matonohaivo@seznam.cz
Prodám plně vybavenou zubní ordinaci
v poliklinice v Brně (OSVČ). Smlouvy se ZP,
OPG, RVG, strojová endodoncie, zavedená
klientela, dobrá dostupnost MHD, dostatek
parkovacích míst. Předpokládaný odchod do
důchodu podzim 2016.
e-mail: ordinaceprodej@seznam.cz
Pronajmu prostory pro provoz zubní
ordinace v moderním domě s terasou
v blízkosti centra v Uherském Hradišti.
Prostory se nachází v přízemí, bezbariérový
přístup, WC pro vozíčkáře. K dipozici
2 parkovací místa. V prvním patře se nachází
zubní laboratoř.
tel.: 777 340 751
e-mail: Blankajagosova@seznam.cz
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.: 776 795 732
e-mail: Manova.M.@seznam.cz
Nabízíme převod zubní ordinace ve
Valašském Meziříčí s možností pronájmu
prostor v budově s moderním stomatologickým
zázemím. Na pracovišti se dále nachází
ordinace dentoalveolární chirurgie,
implantologie, parodontologie, dentální hygieny
a zubní laboratoř.
e-mail: jansrubar@seznam.cz

Přenechám zavedenou stomatologickou
praxi (25 let v provozu) se stálou klientelou ve
Zlíně-Malenovicích, dobře vybavenou (Sirona
Siemens, viziografie, nový IO RTG, nová
Apixia, IO kamera, strojová endodoncie).
Smlouvy se všemi ZP. Zastávka MHD a ČD,
parkování před ordinací, bezbariérový přístup.
Cena dohodou. Důvod: odchod do důchodu.
tel.: 776 151 524
e-mail: mudr.novakova@seznam.cz
Prodám moderní stomatologickou praxi
včetně veškerého vybavení v Břeclavi,
strojová endodoncie, RVG, apexlokátor, VFP,
míchačka kapslí atd. Možno i zaměstnat
s následným odkoupením. Cena dohodou.
Vážní zájemci, pište na
e-mail: stomabreclav@centrum.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v Hodoníně nabízí k prodeji zavedenou zubní
praxi se stálou klientelou, zařízenou ordinaci
včetně RVG, RTG.
tel.: 603 586 216
e-mail: stomatologiehodonin@seznam.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v Hodoníně nabízí k pronájmu zařízenou
ordinaci vhodnou pro dentální hygienistku.
V budově ordinuje 6 zubních lékařů.
tel.: 603 586 216
e-mail: stomatologiehodonin@seznam.cz
Hledám ortodontistu pro převzetí
praxe v Hranicích na Moravě. Je možné
i postupné převzetí praxe ortodontistou
v přípravě. Široká spádová oblast, 3 min.
od dálnice, snadná dostupnost z velké části
Moravy, Olomouc 20 min., Ostrava 30 min.
Krásné okolí včetně lázní Teplice nad Bečvou.
tel.: 581 603 515
e-mail: ska.pe@email.cz
Nabízím k prodeji stomatologickou
ordinaci v Karviné 6 s 30letou praxí. Důvod
odchod do důchodu. S ordinací nabízím
i odprodej 1/7 podílu na budově zdravotního
střediska, garáže. Bližší informace na tel.
tel.: 596 341 212, 723 414 084
e-mail: jaroscar@centrum.cz
Nabízíme k pronájmu 2 ordinace
v exkluzivních prostorách kliniky moderní
stomatologie na Repinově ulici v Ostravě.
K dispozici od 1. 3. 2016. Klientela zvyklá na
nadstandardní péči. Pacientů mnoho.
Návaznost na CT a laboratoř s CAD/CAM
systémem. Více informací na webu.
tel.: 603 455 039, 596 115 177
e-mail: muller@100matologie.cz
www.100matologie.cz
Nabízím prostor v Ostravě, připravený
pro zubní ordinaci. V budově se nacházejí
další zubní lékaři, zubní laboratoř a OPG.
tel.: 604 905 628
Prodám zdravotní středisko
a stomatologickou praxi (smlouvy se všemi ZP)
na Karvinsku.
tel.: 603 181 396
Po vzájemné domluvě přenechám,
pronajmu plně vybavenou ordinaci ve
Fryčovicích, okr. F-M. Zavedená klientela
a zubní laboratoř v místě.
tel.: 736 614 713

Prodám zavedenou, vybavenou, dobře
fungující stomatologickou praxi s. r. o., včetně
smluv se ZP, ve Frýdku-Místku, ordinace je
v budově polikliniky. OPG a zubní laboratoře
v budově, stálá klientela, možnost instalace
i druhé stomatol. soupravy. Plánuji odchod do
důchodu v r. 2016 či 2017.
e-mail: libadornak@seznam.cz
tel.: 558 900 360, 728 785 492

stomatologické praxe – poptávka
Odkoupím zaběhnutou stomatologickou
praxi v Praze či okolí.
tel.: 723 086 036
Koupíme stomatologickou ordinaci,
vybavenou a se smlouvami se ZP, kdekoliv
v Praze, nejlépe však v Praze 1, 5, 6.
e-mail: andrea.kovandova@mudris.cz
tel.: 777 857 498
Koupím/převezmu zavedenou zubní
ordinaci se smlouvami se ZP v Praze 4 a jejím
okolí.
e-mail: hfmanson@volny.cz
tel.: 777 260 807
Koupím nebo převezmu zavedenou
zubní ordinaci (možné s. r. o.) se smlouvami se
ZP a klientelou ve Středočeském kraji.
Popřípadě s vybavením, se sestrou. Nejlépe ve
městě Mladá Boleslav, Příbram, Kolín.
e-mail: prostomatologa@volny.cz
tel.: 776 894 516
Koupím zubní ordinaci. Zlín, Uherské
Hradiště a okolí.
e-mail: koupimzubnipraxi@gmail.com
tel.: 608 548 517
Ve 2. pololetí r. 2016 koupím
stomatologickou ordinaci v Ostravě,
v prostorách v os. vlastnictví i v nájmu.
e-mail: stomatologie.ostrava@gmail.com
tel.: 737 153 559

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.
Ortodontické odd. Stomatologické
kliniky 2. LF UK a FN Motol vyhlašuje
výběrové řízení na školicí místo na
ortodontickém oddělení pro přípravu ke
specializaci v oboru Ortodoncie.
Předpokládaný termín nástupu 1. 4. 2016, na
dobu určitou (3 roky). Písemné žádosti
a strukturovaný životopis včetně dokladů
o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní
praxe (požadujeme min. 1 rok!) zasílejte na
sekretariát: Stomatologická klinika dětí
a dospělých FN Motol, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5
tel.: 224 433 101
e-mail: petra.korotvickova@fnmotol.cz
www.fnmotol.cz
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Do plně vybavené stomatologické
ordinace v centru Prahy přijmeme zubního
lékaře/lékařku. Nástup možný ihned.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
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
Do nové moderní kliniky v centru Prahy
(u Palackého nám.) přijmeme zubního
lékaře/lékařku. Špičkové přístrojové vybavení
(soupravy Anthos, I/O rentgen v každé
ordinaci, OPG, CBCT, mikroskop Zeiss,
strojová endodoncie Reciproc, piezochirurgie,
laser), podpora profesního růstu, motivační
platové ohodnocení. Požadujeme zájem
o obor, znalost moderních postupů,
komunikativnost. Nástup dle dohody.
tel.: 777 717 618
e-mail: implantace@gmail.com
www.kvalident.cz
Hledáme posilu do našeho týmu do
stom. praxe v centru Prahy kousek od Václ.
náměstí. Ordinace jsou nadstandardně
vybavené (CEREC, 2x mikroskop, laser, RVG,
OPG, stroj. endo atd.). Služby recepčních,
klientela i zaškolené sestry. Požadujeme
proklientský přístup, zájem o obor,
zodpovědnost, spolehlivost, upřednostníme
lékaře s praxí. Nabízíme dobré plat.
ohodnocení – podíl ze zisku, 5 týdnů dovolené,
příspěvky na školení. CV zasílejte na
e-mail: info@stomatologpraha.cz
www.stomatologpraha.cz
Do zubní ordinace v Praze přijmeme
k posílení týmu pečlivou lékařku/lékaře
stomatologa s minimálně dvouletou praxí na
plný úvazek. Motivační podmínky, příjemné
prostředí a smlouvy se ZP. Nástup dle dohody.
tel.: 776 894 516
e-mail: prostomatologa@volny.cz
Zubní ordinace v Praze 1 hledá zubaře
(-ku) nebo absolventa na plný nebo částečný
úvazek. Možný nástup ihned.
tel.: 777 867 173
Zubní ordinace, s rozšířenou péčí pro
parodontologii v Praze 1, přijme empatickou
zubní lékařku k doplnění stabilního kolektivu.
Očekáváme profesionalitu, pečlivost, flexibilitu,
osobní a příjemné vystupování k naší klientele.
Pracovní a mzdové podmínky při osobním
jednání. Nástup možný od 3/2016.
e-mail: vaclavak1@post.cz
Hledáme stomatologa/stomatoložku do
ordinace v Praze 1 na plný nebo i částečný
úvazek podle dohody. Vhodné pro absolventa
i pro zkušeného lékaře.
tel.: 777 857 498
e-mail: andrea.kovandova@mudris.cz

Do moderně vybaveného
stomatologického centra v Praze 2 hledáme
zubního lékaře/lékařku na plný pracovní
úvazek. Nabízíme sympatické pracovní
prostředí, skvělé vybavení a výborné finanční
ohodnocení. Požadujeme zapálenost pro obor,
pečlivost, minimálně roční praxi a schopnost
samostatně pracovat.
e-mail: s-dent@seznam.cz
www.dentikl.cz
Přijmeme zubního lékaře nebo lékařku
na zástup za mateřskou dovolenou. Jedná se
o práci na poloviční úvazek, nástup v dubnu
2016, předpokládané ukončení zástupu je
v prosinci 2016. Moderně vybavené ordinace
se nacházejí na Karlově náměstí, Praha 2.
Kontaktujte paní A. Menšíkovou
tel.: 602 195 632
e-mail: A.Mensikova@seznam.cz
www.stomatologiejecna.cz
MOJEZUBY, s. r. o., přijme
kolegyni/kolegu do moderně vybavené zubní
ordinace v Praze na Vinohradech. Dvě křesla
Castellini, Digora, IO kamera, DIAGNOcam,
Reciproc, piezo, hygienistka. Navíc 10 000 Kč
ročně na vzdělávání.
tel.: 603 260 820
e-mail: mojezubysro@gmail.com
Stomatologická klinika 3. LF UK a FN
Královské Vinohrady přijme do svého týmu
zubního lékaře, na plný i částečný úvazek.
Požadujeme: lékařskou praxi v oboru, zájem
o aktuální trendy v oboru, znalost AJ.
V příjemném prostředí kliniky nabízíme osobní
růst, uplatnění vlastních zkušeností a motivační
osobní ohodnocení. Svoje CV posílejte na
e- mail: jitka.cioffi@fnkv.cz
tel.: 267 163 277
Do dobře zavedené stomatologické
kliniky v centru Prahy 2 přijmeme zubního
lékaře (také absolventy) na plný úvazek.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu,
zajištěnou klientelu, motivační platové
ohodnocení, podporu vzdělání a profesního
růstu, služby recepce. Ordinace jsou
nadstandardně vybavené, součástí je CEREC,
Mikroskop, Piezo, Reciproc, RVG/OPG.
Očekáváme praxi v oboru, samostatnost,
profesionalitu, odpovědnost, příjemné
vystupování a jednání, zájem o obor a další
vzdělávání, znalost cizích jazyků vítána.
Nástup dle dohody. V případě zájmu zašlete
životopis na e-mail.
tel.: 777 510 795
e-mail: info@magicsmile.cz
www.magicsmile.cz
Nabízíme zaměstnání pro zubního
lékaře (lékařku) v nově zrekonstruovaných
prostorách v plně vybavených ordinacích
MUDr. Rejchrt stomatochirurgie, s. r. o., na
adrese Olšanská 7, Praha 3. Jedná se
o zaměstnání na plný či zkrácený úvazek,
možno i na jeden den v týdnu – vhodné i pro
maminky na mateřské dovolené).
Nadstandardní platové ohodnocení (až 500
Kč/hod.) Možnost sjednání individuální
pracovní doby. Pro stejné pracoviště hledáme
také stomatochirurga, pro kterého je k dispozici
plně vybavený sálek. Nástup dle dohody,
možno ihned.
tel.: 733 143 579
e-mail: sperlova@nemosambulance.cz

Soukromá klinika AmbiCare Praha 4 –
Šeberov přijme zubního lékaře na plný
i částečný úvazek. V příjemném a moderním
prostředí kliniky nabízíme osobní růst,
uplatnění vlastních zkušeností a odpovídající
ohodnocení. Svoje CV posílejte na
e-mail: ordinace@ambicare.eu
Zubní praxe v Praze 4 přijme zubního
lékaře, lékařku od května–září 2016 (dle
dohody), příjemné pracovní prostředí, moderní
přístrojové vybavení (RVG, RTG OP, strojová
endodoncie), odměňování formou podílu na
zisku.
tel.: 271 741 181
e-mail: zubni29@seznam.cz
www.stoma.moxo.cz
Do dobře zavedené zubní ordinace
v Praze 4, v blízkosti MHD, přijmeme zubního
lékaře na plný/částečný úvazek. Ordinace
disponuje moderním vybavením. V budově je
zubní laboratoř. Ordinace má smlouvy se
všemi ZP. Motivační finanční ohodnocení,
příspěvky na školení, dopravu atd. V případě
zajmu zasílat životopis na
e-mail: knovotna42@gmail.com
Přijmu praktického zubního lékaře na
plný úvazek do stomatologického centra
nedaleko metra C – Háje v Praze na Jižním
Městě. Nástup možný ihned. Nabízím práci
v mladém kolektivu s důrazem na dobré
mezilidské vztahy, v příjemném prostředí
s moderním vybavením (OPG, Digora,
Reciproc, Newtron, Raypex 6, Dynamix,
Algimix, Servotome Satelec, SonicFill,
intraorální kamera). Zubní souprava Belmont –
Clesta II. Vlastní dentální hygienistka
a protetická laboratoř na patře. Výhodná
pracovní doba a výrazně motivující finanční
ohodnocení. Určitě stojí za to nás navštívit
a vše osobně probrat. Těšíme se na Vás.
tel.: 272 941 362
e-mail: adamec@adadenta.cz
www.adadenta.cz
Přijmu stomatologa, který má zájem
získat zkušenosti v zavedené ordinaci
praktického zubního lékaře s 32 lety praxe.
Mám zájem o lékaře s pokorou před oborem,
který nehledá velmi luxusní zařízení s movitou
klientelou. Mám jen OPG, Digoru, Reciproc,
Newtron, Raypex 6, Dynamix, Algimix,
Servotome Satelec, SonicFill a intraorální
kameru. Nabízím slušný příjem, vlídné jednání
a klid na pozvolné získávání praxe. Vlastní
sestra, vlastní klientela i ordinace. Práce na
soupravě Belmont Clesta II. Žádné střídání
směn. Rád Vás uvítám v pěkném prostředí
střediska v Praze 4 – Jižním Městě.
tel.: 272 941 362
e-mail: adamec@adadenta.cz
www.adadenta.cz
Do nadstandardně vybavené nově
zrekonstruované ordinace v Praze 4-Chodov
přijmeme ihned další zubní lékařku/lékaře se
zájmem o obor a moderní postupy. Nabízíme
podporu dalšího vzdělávání, odborné stáže,
zajímavé platové ohodnocení s podílem na
zisku a velmi příjemné pracovní prostředí.
Zubní ordinace se nachází v poliklinice
Šustova v blízkosti metra C.
e-mail: novakova19hana@seznam.cz
www.medidentclinic.cz
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Přijmu zubního lékaře (-ku) s praxí do
zubní ordinace v Praze 5, zpočátku na
zkrácený úvazek. Vhodné jako start po
mateřské dovolené. Nástup dle dohody,
nespěchá. Převzetí praxe v budoucnu je
možné.
e-mail: info@amikrodent.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do
nadstandardně vybavené zubní ordinace
v Praze 5. Požadujeme pracovitost, minimálně
1 rok praxe, příjemné vystupování, znalost
cizího jazyka vítána (AJ). Klientela zajištěna.
Nabízíme zavedenou a plně vybavenou
ordinaci, velice příjemné pracovní prostředí
(ordinace v soukr. vile), dobrou dostupnost
(metro Jinonice), práci v mladém a příjemném
kolektivu, plný pracovní úvazek. Nástup možný
od 2/2016. Své životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: sanident@sanident.cz
tel.: 235 517 493
www.sanident.cz
Do zavedené zubní ordinace v Praze 5
přijmu lékaře/absolventa (-ku) na HPP.
Klientela zajištěna. Laboratoř v budově,
smlouvy se všemi ZP. Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete životopis na
e-mail: stomatologie1@gmail.com
Moderní stomatologické centrum
v Praze 5 u metra Anděl hledá lékařku, lékaře
na částečný nebo plný pracovní úvazek s min.
2letou praxí. Zaměření na endodoncii,
stomatochirurgii, parodontologii, ortodoncii
vítáno. Nabízíme moderní prostředí s vysokou
úrovní stomatologické péče a vlastní laboratoří,
přátelský kolektiv, uplatnění vlastních
zkušeností, možnost vzdělávání a ohodnocení
odpovídající kvalitě a tempu práce.
Očekáváme aktivní přístup, časovou flexibilitu
a vysoký pracovní výkon.
tel.: 603 803 969
e-mail: lucie.farkasova@stomatologieandel.cz
www.stomatologieandel.cz
Přijmeme zubního lékaře do zavedené
zubní ordinace v Praze 5-Radotín. Ordinace
moderně vybavená, smlouvy se ZP, příjemné
pracovní prostředí, motivující platové
ohodnocení. Hledáme někoho šikovného,
spolehlivého a schopného samostatně
pracovat. Délka úvazku a nástup dle dohody.
tel.: 774 860 564
e-mail: apanasevic@seznam.cz
www.sofident.cz
Moderní stomatologická klinika
v Praze 6 přijme zubního lékaře na plný
úvazek. Nabízíme práci v příjemném kolektivu,
zajištěnou klientelu, motivační platové
ohodnocení, podporu vzdělávání a profesního
růstu, služby recepce. Ordinace je vybavena:
OPG, 3DCT, RVG, strojová endodoncie,
i. o. kamera, práce s kofferdamem,
implantologie, mikroskop a lupové brýle.
Požadujeme: praxi v oboru min. 2 roky, dobré
komunikační schopnosti, citlivý a empatický
přistup ke klientovi, samostatnost, znalost
práce na PC a alespoň jednoho světového
jazyka. Praxe s mikroskopem je vítána.
Vhodné též pro atestované lékaře ze zahraničí.
Podpora při udělení pobytu. Životopisy
zasílejte na e-mail.
tel.: 777 209 929
e-mail: info@klinikalazurit.cz
www.klinikalazurit.cz

Do zavedené moderně vybavené
stomatologické kliniky ODÚS-MEDICA, spol.
s r. o., přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa). Ordinace s vlastní laboratoří
a mladým kolektivem se nachází v Praze 8.
Platové ohodnocení podle odvedené práce,
možnost školení a dalšího rozvoje.
tel.: 777 302 290
e-mail: zamestnani@hodnizubari.cz
www.hodnizubari.cz
Přijmeme zubního lékaře na
částečný/plný pracovní úvazek do zavedené
zubní ordinace v Praze 8. Nástup možný
ihned. Nabízíme částečný/plný pracovní
úvazek, vysoké platové ohodnocení, příjemné
prostředí, možnost růstu a práce
s nejmodernějším vybavením. Požadujeme
spolehlivost, pečlivost, příjemné vystupování.
Prosím zasílejte své životopisy na e-mail.
Naši ordinaci si můžete prohlédnout na
www.healthy-smile.cz
tel.: 725 930 222
e-mail: tereza.havrankova.dent@gmail.com
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
Stomatologické pracoviště v Praze 9 –
Černý Most přijme lékaře i bez praxe na plný
i částečný úvazek. Možnost ubytování.
tel.: 773 226 623, 775 998 344
e-mail: petra.jedlickova@email.cz
info@implantaty-kriz.cz
www.implantaty-kriz.cz.
Zavedená zubní ordinace v Praze 9 –
Rajská Zahrada přijme zubního lékaře na
plný či částečný úvazek, se schopností
samostatně a kvalitně pracovat.
tel.: 775 570 210
e-mail: londa@centrum.cz
Přijmu do moderní zubní ordinace se
zavedenou klientelou v Kolíně lékaře (-ku)
stomatologa. Vlastní laboratoř, 2 zubní
soupravy KaVo, RVG, 3D-OPG, IO kamera,
strojová endodoncie. digitalní scaner otisku.
Nabízím motivační platové podmínky, vstřícný
kolektiv, možnost ubytovaní. Vyžaduji kvalitní
svědomitou práci a zájem o obor.
tel.: 608 477 054, 321 728 280
e-mail: kedelidze@gmail.com

Stomatologické centrum KolínSKYdent,
s. r. o., v Kolíně přijme do svého přátelského
kolektivu zubního lékaře (-ku) i absolventa.
Nabízíme moderně vybavené ordinace, mladý
kolektiv, příjemné pracovní prostředí.
Požadujeme vstřícný přístup k pacientům,
spolehlivost, pečlivost. Životopis zašlete na
e-mail: ordinace@dr-martin.cz
tel.: 604 775 973
Velice vytížená ordinace hledá zubního
lékaře na trvalý či částečný úvazek. Nabízíme
práci také pro absolventy či zahraniční doktory,
kteří již mají aprobační zkoušku. Nástup možný
ihned. Velmi zajímavé finanční ohodnocení.
Lokalita: Slaný
tel.: 776 201 983
e-mail: drhanackova@hotmail.com
www.praguedent.com
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. Vaše CV zasílejte na
e-mail: ziskalova@audaciaklinik.cz
Stomatologická ordinace v Kladně
přijme lékaře na částečný nebo plný úvazek
s možností následného prodeje. Výborná
dopravní dostupnost z Prahy – 3 min. pěšky
od zastávky.
tel.: 602 281 886, 721 817 951
e-mail: jirina.plesniva@atlas.cz
Do soukromé ordinace v Kladně přijmu
lékaře/lékařku zatím na částečný úvazek,
v budoucnosti je možné spolupráci rozšířit.
Nabízím moderní vybavení a motivační
ohodnocení. Na vaše CV se budu těšit na
e-mail: jitka.t@centrum.cz
Pro POLIKLINIKU AGEL Nymburk
hledáme zubního lékaře. Nabízíme motivující
finanční hodnocení, ranní provoz, týdenní fond
pracovní doby na úvazek 1,0 je 37,5 hodiny
týdně a další benefity.
tel.: 602 279 694, 321 022 270
e-mail: ladislava.petrova@pol.agel.cz
http://poliklinika.agel.cz/nymburk.html
Přijmeme zubního lékaře/lékařku do
moderní vybavené stomatologické ordinace
(mikroskop, Reciproc, BeeFill, Cerec,
OPG/CTCB) v Benešově u Prahy, cca 45 km
od Prahy, na plný pracovní úvazek. V budově
jsou 4 ordinace zaměřené na implantologii,
mikr. endodoncii, dentální hygienu atd., zubní
laboratoř a recepce. Praxe v oboru,
samostatnost a znalost AJ výhodou. Nabízíme
příjemné prostředí v mladém kolektivu. Od
zaměstnance požadujeme znalost moderních
postupů. Podporujeme pravidelné vzdělávání.
Samozřejmostí je i nadprůměrné finanční
ohodnocení. Nástup březen 2016.
tel.: 604 797 653
e-mail: stomatologiebene@seznam.cz
www.stomatologiebene.cz

Do zavedené praxe v Mělníce, 30 km od
Prahy, přijmu lékařku/lékaře. K dispozici je
vybavená samostatná ordinace. V případě
Vašeho zájmu pošlete, prosím, CV na e-mail.
tel.: 777 871 112
e-mail: igor.denisov@seznam.cz
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Přijmu zubního lékaře/lékařku do
zavedené zubní ordinace v Kašperských
Horách (okr. Klatovy). Strojová endodoncie
Reciproc Silver, RVG, BeeFill. Následný prodej
zubní praxe možný. Prostory v majetku města,
perfektní nájemní podmínky. Ubytování zajištěno.
tel.: 775 183 413
e-mail: kohout.zubar@seznam.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do
zavedené zubní ordinace v Českém
Krumlově. Dobré platové ohodnocení, byt
k dispozici. Bližší informace na
tel.: 602 447 338, 607 224 589, 380 728 585
e-mail: m.lukan@seznam.cz
www.dentalsmile.cz
Do nově vznikající stomatologické kliniky
DentalCare v Českých Budějovicích
přijmeme stomatologa/stomatoložku na HPP.
Nabízíme: nadprůměrné platové ohodnocení
(40 000 – 80 000 Kč čisté mzdy/měsíčně),
nové moderní prostředí, zavedenou klientelu,
přímé platby, mladý a příjemný kolektiv,
podporu a zázemí silné značky, špičkové
technologické vybavení + moderní materiály.
Požadujeme: odpovídající vzdělání v oboru,
praxi v oboru minimálně 1 rok, příjemné
vystupování, pečlivost, důslednost, zájem
o obor, znalost práce na PC, znalost NJ
výhodou, chuť se vzdělávat a osobnostně růst.
„Staňte se členem úspěšného týmu a realizujte
svůj kariérní růst…“
tel.: 724 589 519
e-mail: info@dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz
www.dentalcarecb.cz
Do zavedené zubní ordinace nedaleko
Českých Budějovic přijmeme zubního
lékaře/lékařku na plný pracovní úvazek.
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup
duben/květen 2016. Nástupní plat 40 000 Kč
s podílem na zisku dle pracovního nasazení
a výsledků práce, podpora dalšího vzdělávání,
práce v moderním prostředí a v přátelském
kolektivu. Služební byt k dispozici. Těšíme se
na Vás. Kontakt: Mgr. Pavla Jannová.
e-mail: pavla.jannova@osobni-lekar.com
Přijmu zubního lékaře/lékařku do zubní
ordinace v Ústí nad Labem. Praxe se
smlouvami ZP. Nabízím příjemné pracovní
prostředí, dostatek pacientů, dobré platové
ohodnocení s podílem na zisku dle pracovního
nasazení a výsledků práce, možnost osobního
růstu. RTG, OPG v ordinaci, laboratoř
v budově. Požaduji zájem o obor, pracovitost,
pečlivost, spolehlivost. V případě potřeby
pomůžeme zajistit ubytováni.
tel.: 776 894 516
e-mail: prostomatologa@volny.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku),
i absolventa na výpomoc (zkrácený úvazek) do
špičkově vybavené zubní kliniky v Petrovicích
(Ústí nad Labem). Nabízíme používání
kvalitních materiálů, RVG, OPG, implantologie,
strojová endodoncie, kvalitní protetické práce,
hygienistka, příjemný kolektiv, ubytování
zajištěno.
tel.: 775 766 559, 475 205 275
e-mail: info@zubni-klinika-pohotovost.cz
www.zubni-klinika-pohotovost.cz

Přijmu zubního lékaře (-ku) i absolventa
do moderně zařízené zubní ordinace (CBCT,
IO RVG, endodoncie, implantologie, piezo)
v Opočně pod Orlickými horami. Termín
nástupu léto 2016. Požaduji šikovnost,
pozitivní přístup k práci, zákazníkům i životu.
Možnost pravidelné stáže na našem druhém
pracovišti v DentMode (www.dentmode.cz)
tel.: 775 637 783
e-mail: filipsvetlik@centrum.cz
www.zubniordinaceopocno.cz
Hledáme kolegu/kolegyni na
dlouhodobou spolupráci, na plný pracovní
úvazek na pozici zubního lékaře. Nabízíme
práci v moderním prostředí na špičkově
vybaveném pracovišti v Liberci. Požadujeme:
vzdělání v oboru, převážně zájem o záchovnou
stomatologii, endodoncii a reendodoncii pod
OM, preciznost, spolehlivost, schopnost
samostatného jednání a vstřícného
vystupování, pozitivní přístup k práci,
schopnost práce v kolektivu. Termín nástupu je
možný v červnu 2016. CV posílejte na
e-mail: pracestomatologie@seznam.cz
Do stomatologického centra v Liberci
přijmeme zubního lékaře (lékařku). Práce
v moderním prostředí, možnost dalšího
vzdělávání. Vhodné i pro absolventy (praxe
možná). Nástup od července 2016, případně
dle dohody.
e-mail: info@rbdent.cz
tel.: 603 579 191
Přijmeme zubního lékaře (-ku)
i absolventa (-ku) do zavedené zubní praxe
v centru Liberce. Nabízíme moderně
vybavenou ordinaci, možnost dalšího
vzdělávání, platové ohodnocení 30 000 Kč až
70 000 Kč. Požadujeme vysokoškolské
vzdělání, příjemné vystupování.
e-mail: dental@doktorklain.cz
Přijmeme zubního lékaře (i absolventa)
do zavedené ordinace v Novém Boru.
Nabízíme moderní vybavení, odpovídající
platové ohodnocení, možnost dalšího
vzdělávání. Požadujeme vysoké pracovní
nasazení, zájem o obor, příjemné vystupování.
Nástup dle dohody.
tel.: 777 898 506
e-mail: zubnipavlov@seznam.cz
Do moderní stomatologické ordinace
v centru Hradce Králové přijmeme zubního
lékaře/lékařku. Možno na 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. Nástup možný ihned,
nebo po domluvě. CV zasílejte na
e-mail: dentalcentr@seznam.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa) do zavedené stomatologické
ordinace v centru Hradce Králové. Možný
i zkrácený úvazek. Nabízíme práci v mladém
kolektivu, moderním prostředí, kompletní,
moderní vybavení (OPG, IO kamera, strojová
endodoncie), spolupráce s dentální
hygienistkou (v místě). Zajímavé platové
ohodnocení. Požadujeme samostatnost,
pečlivost a spolehlivost, ochotu se vzdělávat.
e-mail: i.beranek@tiscali.cz

Do kolektivu moderního
stomatologického centra DentMode ve Dvoře
Králové nad Labem hledáme šikovného
kolegu/kolegyni na plný či částečný pracovní
úvazek na pozici zubního lékaře. Naše
centrum otevřené v roce 2014 s motem „Péče
o úsměv“ je zaměřené na estetickou
stomatologii, implantologii, prevenci,
endodoncii, dentální hygienu, parodontologii,
dentoalveolární chirurgii. Nabízíme: práci
v příjemném kolektivu pod vedením MUDr.
Filipa Světlíka, moderní prostředí a špičkové
vybavení kliniky (3D CT rentgen,
stomatologický mikroskop, I/O rentgeny
a kamery atd.), pravidelná školení,
nadstandardní platové ohodnocení
v závislosti na výkonu, týden dovolené navíc,
kompenzace nákladů spojených
s dojížděním nebo ubytováním. Požadujeme:
vzdělání v oboru, šikovnost, pozitivní přístup
k práci, k zákazníkům i k životu. Termín
nástupu je možný ihned.
e-mail: info@dentmode.cz
www.dentmode.cz
Přijmu zubního lékaře/lékařku do zubní
ordinace v Pardubicích na zástup po dobu
mateřské dovolené. Nástup možný od března
2016. Rozsah zástupu dle dohody. Případné
zájemce prosím o zaslání životopisu na
e-mail: mddrkasparova@seznam.cz
Zaměstnám zubního lékaře do nové
moderně vybavené ordinace v Pardubicích.
Nabízíme výhodné platové podmínky. Nástup
jaro 2016.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Stomatologická praxe v centru Pardubic
přijme zubního lékaře do nově vybavené
ordinace (RVG, strojová endodoncie, OPG,
implantologie, zubní laboratoř). Nabízíme
výborné platové ohodnocení, možnost dalšího
vzdělávání, dobrý kolektiv, nástup dle dohody.
tel.: 777 054 110, 777 220 348
e-mail: andrejsovam@seznam.cz
www.stomatologie-pardubice
Hledám kolegu nebo kolegyni na plný
nebo i částečný úvazek na komplexní
pracoviště v Pardubicích. Zájem o moderní
postupy vč. čtyřručního ošetření
s kofferdamem. Vítaný zájem o endo, chirurgii,
prevenci. Nástup dle dohody.
tel.: 734 112 723
e-mail: ordinace@robedent.com
www.robedent.com
Lékařské centrum Staňkova, Pardubice,
přijme zubního lékaře/lékařku. Nabízíme práci
v mladém kolektivu stomatologů,
stomatochirurga, implantologa, parodontologa,
dentální hygienistky a praktického lékaře
s nadstandardním vybavením ordinací včetně
operačních mikroskopů, CT a možností dalšího
vzdělávání. Jsme akreditované pracoviště pro
vybranou péči ze stomatologické chirurgie
a parodontologie. Dotazy a životopisy posílejte
na e-mail.
tel.: 776 012 380
e-mail: drnekva@seznam.cz
www.lekarske-centrum.cz
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Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(absolventa/absolventku) do zavedené
stomatologické ordinace v Chocni (Pardubický
kraj). Nástup možný ihned. Nabízíme práci
v moderním prostředí, kompletní vybavení,
spolupráci se zubní laboratoří a dentální
hygienistkou. V případě zájmu nás kontaktujte
e-mailem nebo na uvedeném tel. Životopisy
zasílejte e-mailem.
tel.: 465 471 029
e-mail: ordinace@podjabloni.cz
Stomatologická ordinace v Holicích na
Pardubicku přijme zubního lékaře/lékařku,
absolventa/absolventku na plný či částečný
pracovní úvazek. Vhodné i pro lékařky na MD.
Práce se zkušeným personálem a moderním
vybavením. Nabízíme nadstandardní platové
ohodnocení, placená školení a spolupráci
s dentální hygienistkou. Nástup možný ihned.
tel.: 733 656 287
e-mail: helena.kubankova@seznam.cz
Zaměstnám dva lékaře v zavedené
moderně vybavené ordinaci v okrese
Chrudim. Místo je vhodné pro zkušeného
lékaře i pro absolventa nebo cizince. Nabízíme
kvalitní výdělek.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Zubní centrum Dentaline přijme lékaře
(-ku) na plný, popř. zkrácený úvazek, do
moderně vybaveného pracoviště v centru
Chrudimi. Očekáváme solidnost, příjemné
vystupování, kvalitní práci a chuť k dalšímu
vzdělávání. Nabízíme práci v příjemném
kolektivu zkušených lékařů, zajímavé
motivační ohodnocení a možnost čerpání
zaměstnaneckých benefitů. Rozšiřte náš
pracovní tým a pojďte s námi růst! Těšíme se
na spolupráci právě s Vámi.
tel.: 774 694 461
e-mail: vasinova@dentaline.cz
www.dentaline.cz
Zaměstnám zubního lékaře do zavedené
ordinace v Třemošnici. Nabízíme výhodné
platové podmínky. Předpokládaný nástup
květen 2016.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Přijmu zubního lékaře/lékařku do
zavedené stomatologické ordinace
v Lanškrouně. Nástup možný ihned.
tel.: 603 266 117
e-mail: dr.valentova@seznam.cz
Hledám absolventa do ordinace v Třešti
u Jihlavy. Spojená ordinace školitele
a absolventa, školitel nepřetržitě k dispozici.
Zubní soupravy KaVo, strojní endo Recipro
Gold, RVG, implantace, vlastní OPG.
Procentuální odměny ze zisku a lidský přístup.
Nástup možný od 1. 8. 2016.
tel.: 777 123 560
e-mail: zubnivasek@seznam.cz
Zubní centrum ESTHES v Třebíči přijme
zubního lékaře/lékařku na plný nebo částečný
pracovní úvazek. Nabízíme kvalitní moderní
vybavení, příjemné prostředí, dobrý kolektiv.
tel.: 604 254 838
e-mail: vaclavl@email.cz
www.zubni-centrum.cz

Hledáme zubního lékaře/lékařku do
moderně vybavené ordinace Zdravotního
centra ve Velkém Meziříčí. Možnost výkonu
soukromé praxe.
tel.: 739 086 331
e-mail: japelab@seznam.cz
Zavedené stomatologické centrum
umístěné v centru Brna přijme na plný
i zkrácený úvazek stomatologa. Nabízíme
kvalitní zázemí, práci v příjemném prostředí
i kolektivu, odpovídající platové ohodnocení,
moderní vybavení a dlouhodobě zavedenou
početnou klientelu. Vaše dotazy a případně
své životopisy prosím zasílejte na
e-mail: svehlova@exte-brno.cz
Přijmu zubní lékařku s praxí do
stomatologické praxe v centru Brna. Praxe
postavena převážně na PP, s dent. hygienou
tel.: 773 673 132
e-mail: dentistbrno@email.cz
www.zdravy-usmev.cz
Do našeho týmu v centru Brna
přijmeme stomatologa na zkrácený i plný
úvazek. Nabízíme kvalitní zázemí, práci
v příjemném kolektivu a odpovídající platové
ohodnocení. Své životopisy zasílejte na
e-mail: svehlova@exte-brno.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 stomatologické kliniky v Brně –
Židenicích přijmeme lékaře/lékařku s praxí.
Moderně vybavená ordinace – RVG,
Vistascan, OPG, strojová endodoncie (Wave
One, BeeFill), křeslo A-dec, IO kamera. Zájem
o moderní trendy v oboru a příjemné
vystupování vítané. Nástup od dubna. Váš
životopis zašlete na e-mail.
tel.: 604 221 770
e-mail: proclinic@proclinic.cz
www.proclinic.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
Zavedená zubní ordinace v Brně přijme
lékaře/lékařku na částečný úvazek (2–3 dny
v týdnu). Nabízíme stabilní a příjemné pracovní
prostředí, moderní vybavení, zkušený tým,
zavedenou početnou klientelu, motivační
ohodnocení. V zařízení se nacházejí dvě
ordinace PZL, ordinace stomatochirurga implantologa, dentální hygienistka a kvalitní
zubní laboratoř. Nástup možný od 1. 4. 2016.
e-mail: medi-medi@seznam.cz

Přijmu spolehlivého zubního lékaře na
plný úvazek do zavedené ordinace v Brně –
Králově poli. Klientela zajištěna, snadná
dostupnost MHD i autem. Ordinace je plně
vybavena (strojová endodoncie, RVG). Nabízím
motivační ohodnocení a pracovní dobu dle
dohody (možný i částečný úvazek). Nástup
možný ihned. Požaduji pečlivost, spolehlivost
a samostatnost. Praxe v oboru vítána, v případě
šikovného absolventa či studenta s potřebou
praxe jsem ochotna býti garantem. Životopis
zašlete na
e-mail: mudr.nesrstova@gmail.com
tel.: 603 979 976
Do moderně zařízené zubní ordinace
v Rosicích přijmeme zubního lékaře nebo
zubní lékařku na plný úvazek. Požadujeme
zájem o obor, milé vystupování a chuť se dále
vzdělávat. Nabízíme zajímavé finanční
ohodnocení s výkonovými bonusy, možnost
služebního auta a podporu v rozšiřování
kvalifikace. Životopisy prosím zasílejte na
e-mail: kukackova@dentalis.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku na plný
úvazek do moderně zařízené ordinace (OPG,
RVG, strojové endo - Reciproc, kofferdam)
v Kyjově. Mladý příjemný kolektiv + zkušený
dentoalveolární chirurg. Nástup dle dohody,
ideálně od září 2016. Více informací na
tel.: 732 532 476
e-mail: petrovaa.ola@gmail.com
Stomatologické centrum v Mikulově
zaměřené na MIKRO stomatologii hledá
zubního lékaře/lékařku. K dispozici OPG, RVG,
strojová endodoncie, operační mikroskop,
BeeFill aj. moderní vybavení. Nabízíme tým
mladých kolegů, interdisciplinární spolupráci,
dobré platové podmínky, podporu vzdělávání
a profesního růstu. Zájemci pište na
e-mail: jm.man@centrum.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v Hodoníně přijme zubního lékaře/lékařku na
plný úvazek do zařízené zubní ordinace se
zavedenou klientelou. Nabízíme moderně
vybavené pracoviště (RVG, RTG, vlastní
CAD/CAM laboratoř). Možnost dalšího
vzdělávání. Nástup dle dohody.
tel.: 603 586 216
e-mail: stomatologiehodonin@seznam.cz
Do zavedené ordinace ve Vyškově
přijmu lékaře na plný úvazek, možno
i absolventa. Ordinace je standardně vybavená
– strojová endodoncie Reciproc, Sonicfill, RVG
Vistascan, diodový laser, služby dentální
hygienistky. Spolupráce se špičkovou
laboratoří, se stomatochirurgem a lékařem
provádějícím mikroskopickou endodoncii.
Možno pořídit kofferdam. Příspěvky na obědy
ev. na cestovné. Do 3 let ordinaci přenechám
svému nástupci. MUDr. Marta Berčíková
tel.: 777 943 099
e-mail: marta.bercikova@centrum.cz
Moderní zubní centrum v Uherském
Hradišti přijme zubního lékaře/lékařku
(absolventa/absolventku) do pracovního
poměru. Možný i pronájem zařízené ordinace
e-mail: zubniuh@seznam.cz
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Do zubní ordinace v centru Uherského
Brodu, přijmu zubního lékaře, lékařku. Nástup
možný ihned, možnost zkráceného úvazku.
Samostatná ordinace. Současný tým – lékař,
sestra, hygienistka. Planmeca, OPG + RVG,
Reciproc. Je možné další rozšiřování dle
dohody. Životopis s fotografií zasílejte na
e-mail: info@fident.c.
tel.: 777 854 702
e-mail: flip.t@seznam.cz
www.fident.cz
Maxi DENTAL, s. r. o., soukromá zubní
ordinace se sídlem v Břeclavi, přijme zubního
lékaře (-ku) do rozšiřující se praxe na plný
nebo zkrácený úvazek. Nástup možný
7–9/2016. Moderní, atraktivní prostředí, vlastní
laboratoř, OPG, dentální hygiena v místě sídla.
Pozdější podíl nebo převzetí praxe možné. Byt
3 + 1 nebo 1 + KK k dispozici. Životopis
a motivační dopis, prosím, zasílejte na
e-mail: ekonom@maxidental.cz
tel.: 608 136 410 p. Krupová
www.maxidental.cz
Do soukromé zubní ordinace v centru
Kroměříže hledám zubního lékaře/lékařku
i absolventa schopného samostatné práce na
zástup za mateřskou dovolenou s možností
zůstat i po mém návratu z MD. Nabízím
výhodné pracovní a platové podmínky,
moderně vybavenou ordinaci, do které
pravidelně dojíždí stomatochirurg, a laboratoř
v budově. Práce na částečný i plný úvazek,
nástup duben až červenec 2016.
tel.: 731 501 783
e-mail: evaopatrna@post.cz
Nabízíme pracovní místo zubního
lékaře na kratší nebo plný úvazek ve Zlíně
v nadstandardně vybavené zubní praxi
v mladém a příjemném kolektivu. Požadujeme
zájem o obor, samostatnost, spolehlivost.
Životopis a dotazy, prosím, směrujte na e-mail.
tel.: 604 464 632
e-mail: zubniordinacezlin@gmail.com
Do dobře zavedené vybavené ordinace
ve Vsetíně přijmeme zubního lékaře (-ku)
nebo absolventa (-ku) na plný pracovní
úvazek. Ordinace zaměřená na prevenci,
estetiku, protetiku, parodontologii, ambulantní
chirurgii, implantologii. Spolupráce s dentální
hygienistkou a vlastní laboratoří. Součástí je
RVG/OPG. Očekáváme samostatnost,
profesionalitu, odpovědnost, příjemné
vystupování a jednání, zájem o obor a další
vzdělávání. V případě zájmu zašlete životopis
na e-mail nebo kontaktujte na
tel.: 571 418 560
e-mail: marixxx@seznam.cz
Přijmu zubní lékařku/lékaře nebo
absolventku/absolventa na plný či zkrácený
úvazek do zavedené zubní ordinace ve
Vsetíně. Jedná se o zástup za mateřskou-rodičovskou dovolenou. Nástup možný od
srpna. K dispozici RVG, Reciproc, laboratoř
v budově, podpora ve vzdělávání, stálá
klientela a příjemné pracovní prostředí.
Nástupní mzda ve zkušební době 30 000 Kč,
následně 40 000 až 75 000 Kč v návaznosti na
výkonnost. Své životopisy, prosím, zasílejte na
e-mail. Bližší informace telefonicky.
e-mail: marketa.chromcakova@seznam.cz
tel.: 603 909 411

Přijmu lékaře (i albsolventa) do mladého
kolektivu nově zařízené ordinace ve Vsetíně.
Pracujeme čtyřruč v ergonomické poloze
s ležícím pacientem. Máme vlastní dentální
hygienistku. Součástí ordinace je RTG u křesla,
RVG Digora, OPG na patře, strojová endodoncie
Reciproc, elektrokauter atd. Nabízím
nadstandardní ohodnocení s podílem na zisku,
25 dnů dovolené, úhradu školicích akcí a další
zaměstnanecké benefity. Lékaři poskytneme
firemní byt. Nástup je možný od května 2016
na celý, případně i částečný úvazek.
tel.: 777 590 393
e-mail: kozarkovahelena@centrum.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
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa) na plný pracovní úvazek do
moderně vybavené stomatologické ordinace
(OPG, RVG, strojová endodoncie)
v Luhačovicích. Menší kolektiv, příjemné
pracovní prostředí. Požadujeme zájem o obor
a zodpovědný přístup. Nástup možný
1. 4. 2016, motivační platové ohodnocení.
Životopis zašlete na
e-mail: info@luhadent.cz
www.luhadent.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do
nestátního zdravotnického zařízení
v Olomouci. Požadujeme praxi v oboru,
samostatný a aktivní přístup k práci. Nabízíme
kvalitní zaměstnanecké zázemí, příspěvek na
stravování a penzijní připojištění. Výše mzdy
podpořená výkonnostním systémem. Nástup
možný v 03/2016 nebo dle dohody.
tel.: 585 505 415
e-mail: irena.greplova@spea.cz
www.spea.cz
Přijmu zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa do zubní ordinace v Olomouci.
tel.: 775 565 422
e-mail: ordinace.morova@seznam.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa (-ku) do zubní ordinace v Přerově.
Moderní vybavení, mladý a přátelský kolektiv.
Estetická stomatologie, parodontologie,
implantologie a dentální hygienistka. Nabízíme
motivační platové ohodnocení. Požadujeme
zájem o obor, úsměv a příjemné vystupování.
tel.: 604 546 913
e-mail: zuzkaveverka@yahoo.com
Hledám zástup nebo i přijmu
absolventa (případně i studenta na praxi) do
zubní ordinace ve Velkých Losinách. Mám
2 křesla, jsem na rodičovské dovolené
a dojíždím od února na „poloviční úvazek“.
Uvítám jakoukoli výpomoc, na částečný nebo
i na celý úvazek. Pro více informací se prosím
ozvěte na e-mail, ev. telefonicky. Ivana Jílková
tel.: 732 412 638
e-mail: ivana.jilkova.spk@seznam.cz

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
www.vik-dent.cz
Do moderně zařízené ordinace v Opavě
přijmu zubního lékaře (-ku). Požaduji
pečlivost, spolehlivost, zájem o obor,
nekonfliktní a příjemné vystupování. Nabízím
motivující finanční ohodnocení, možnost
dalšího vzdělávání, zaučenou sestřičku, klidné
pracovní prostředí. Možno i na zkrácený
úvazek. Nástup dle dohody.
tel.: 776 276 412
e-mail: zubniordi@centrum.cz
Malebné městečko Rýmařov v podhůří
Jeseníků hledá nového stomatologa.
Zavedená zubní ordinace připravená k předání
v lokalitě největšího zaměstnavatele regionu
firmy RD Rýmařov. Pro případné řešení bytové
situace nabízí MěÚ byt přímo v Rýmařově.
Zn. SPĚCHÁ.
tel.: 602 539 337
e-mail: egidova@rdrymarov.cz
Pronajmu na dobu MD nově zařízenou
zubní praxi v Šilheřovicích v blízkosti
Ostravy. Moderní léčebné postupy, moderní
přístroje.
tel.: 777 198 185
e-mail: gadentsro@gmail.com
http://gadentsro.wix.com/gadent
Soukromá zubní ambulance v Ostravě
přijme do svého kolektivu zubního lékaře, též
absolventa. Možno na plný či částečný úvazek.
Moderní vybavení (OPG, RVG, i. o kamera,
kofferdam, strojová endodoncie), finanční
ohodnocení s podílem ze zisku, mladý kolektiv,
podpora vzdělávání.
tel.: 777 907 589
e-mail: sedlarova.petra@gmail.com
Pro odchod do důchodu hledám
nástupce do ordinace na okraji Ostravy,
s dobrou dostupností, základním vybavením,
pohodovou klientelou, s RTG + laboratoří
v místě, smlouvy přenechám.
e-mail: zub.amb@seznam.cz
Přijmu zubního lékaře nebo absolventa
(i budoucího) do pracovního poměru,
na zástup, příp. předpromoční praxi. Do
zavedené zubní ordinace v Ostravě –
Kunčicích. Nabízím motivační finanční
ohodnocení. Nástup možný ihned.
tel.: 608 834 143
e-mail: ordinace27@seznam.cz
Do moderní ordinace v Krnově, přijmu
zub. lékaře (-ku) nebo absolventa (-ku), vlastní
sestra, RVG, stroj. Endo. Podmínkou
zodpovědnost a pozitivní přístup k práci
i pacientům. Nástup i úvazek dohodou, možno
i zaměření na para nebo předpromoční praxe
tel.: 776 853 043
e-mail: martinamakris@seznam.cz
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Přijmu lékaře (-ku) nebo absolventa (-ku)
do stomatologické praxe v centru Opavy.
Praxe je moderně zařízená. Motivující finanční
ohodnocení.
tel.: 732 866 067, 553 611 613
e-mail: zdenekjasek@centrum.cz
Hledáme lékaře/lékařku do našeho týmu.
Moderní stomatologická ordinace v Opavě,
přijmeme zubního lékaře/ lékařku (možno
i absolventi). Nabízíme práci v ordinaci
s operačním mikroskopem, dobré finanční
ohodnocení, mladý kolektiv, účast na
odborných školeních. Požadujeme pečlivost,
pracovitost a zájem o obor. Nástup ihned,
popř. po dohodě. Kontaktujte nás na e-mail.
tel.: 721 222 097
e-mail: pavel.ochonsky@seznam.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 kofferdamem 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 moderně zařízené ordinace
v Havířově přijmu lékaře (-ku), absolventa
(-ku), možno i na zkrácený pracovní úvazek.
tel.: 597 578 599
e-mail: prodentplus@seznam.cz
Přijmu zubního lékaře (i absolventa) na
zástup do zavedené zubní ordinace ve
Frenštátě pod Radhoštěm na plný nebo
částečný úvazek, do budoucna v případě
zájmu převzetí ordinace.
tel.: 728 202 602
e-mail: dresler.jiri@gmail.com
Dentální klinika Jan Stuchlík přijme
zubního lékaře/lékařku s alespoň minimální
praktickou zkušeností. Požadujeme motivaci,
komunikativnost, příjemné vystupování, chuť
se dále vzdělávat a zdokonalovat, znalost
cizího jazyka na komunikativní úrovni je
nezbytná. Nabízíme zajímavou práci v mladém
kolektivu, příjemné prostředí moderní budovy,
nadstandardní vybavení ordinace, podporu
dalšího vzdělávání, práci na plný úvazek.
Nadstandardní platové podmínky. Své dotazy
a životopisy, prosím posílejte na e-mail.
tel.: 273 136 909
e-mail: marketa.flekova@drstuchlik.cz
www.drstuchlik.cz
Přijmeme zubního lékaře specialistu na
ortodoncii na částečný úvazek. Nástup možný
od března.
tel.: 736 655 657
Přijmu zubní lékařku/lékaře do týmu
Mrovec Dent, s. r. o. Nástup možný
od 1. 3. 2016.
tel.: 608 884 745
e-mail: roman.mrovec@post.cz
www.mrovecdent.cz

Na HPP do zbrusu nových prostor kliniky
přijmeme zubního lékaře na poloviční nebo
plný úvazek. Nabízíme: pracovní dobu dle
přání lékaře ve vlastní ordinaci.
Nespolupracujeme se ZP – na pacienta je tak
dostatek času. Tým zkušených lékařů
k dispozici. Trénink a školení: např. protetika
CEREC – keramické korunky, můstky a fazety
– školení s certifikovaným technikem a vlastní
laborantkou, mikroskopická stomatologie –
možnost práce na Carl Zeiss mikroskopu,
implantologie – možnost rozvoje s primářem
kliniky či absolvování kvalitních kursů vč. kursu
implantologie na univerzitě Harvard, k dispozici
zbrusu nové 3D CT Rayscan. Požadujeme
nadšení pro práci a chuť se rozvíjet. V případě
zájmu pošlete Váš strukturovaný životopis.
tel.: 222 510 888
e-mail: prace@elitedental.cz
www.elitedental.cz
Prijmeme do pracovného pomeru
zubného lekára (stomatológa), môže byť
i absolvent. Ponúkame prácu v modernej
stomatologickej ambulancii na Slovensku,
prístup k novým technológiám v stomatológii,
možnosť odborného a kariérneho rastu, vysoké
finančné ohodnotenie, ubytovanie
zabezpečené v tesnej blízkosti stomatologickej
ambulancie. Nástup možný okamžite, resp.
od 1. 6. 2016.
tel.: +421 904 651 046
e-mail: jhorvathova3@gmail.com

zubní lékaři – poptávka
Zubní lékař s 30letou praxí hledá
pracovní uplatnění na HPP v Českých
Budějovicích a okolí.
tel.: 723 636 470

zaměstnanci – nabídka
Do privátní zubní ordinace v Praze 2
přijmeme zubní sestru/instrumentářku na
HPP. Nástup dle dohody. V případě zájmu
zasílejte své profesní životopisy na
e-mail: ordinacekalod@gmail.com
Přijmeme zdravotní sestru, zubní
instrumentářku do moderně vybavené zubní
ordinace v Praze na Vinohradech na
částečný úvazek (2–3 dny v týdnu). Příspěvek
na penzijní připojištění a na vzdělávání
3000 Kč ročně.
tel.: 603 260 820
e-mail: mojezubysro@gmail.com
Do nadstandardně vybavené ordinace
(Královské Vinohrady) přijmu zdravotní
sestru/instrumentářku s praxí i bez praxe.
Nástup možný od 1. 3. 2016, v případě zájmu
možný i dříve.
tel.: 739 412 123
e-mail: ordinace@kvdent.cz
www.kvdent.cz
Do zavedené stomatologické ordinace
v Praze 4 přijmu zubní instrumentářku nebo
sestru s praxí v oboru. Nástup duben–květen
2016. Zatím na 4 dny v týdnu, dále dle dohody.
Své CV zasílejte na e-mail.
tel.: 605 883 230
e-mail: m.kalabisova@seznam.cz

Do rozšiřující se zubní ordinace
v Praze 6-Petřinách přijmu zubní
sestru/asistentku na plný úvazek. Nástup
srpen 2016. Požaduji pracovitost,
samostatnost, flexibilitu, zájem o obor,
příjemné vystupování, ochotu učit se novým
věcem, znalost práce 4ruční stomatologie,
znalost AJ výhodou, ale ne podmínkou.
Životopis, prosím, posílejte na e-mail, více
informací a termíny pohovoru možné domluvit na
tel.: 602 859 950
e-mail: stepan.gala@email.cz
www.dentist-prague.cz
Hledám zubní instrumentářku do zubní
ordinace v Praze 8 u metra Palmovka. Na
zkrácený úvazek, 3 dny v týdnu. Nástup možný
ihned. Děkuji za odpovědi.
e-mail: petrachu@seznam.cz
Stomatologické pracoviště v Praze 9 –
Černý Most přijme asistentku na plný
i částečný úvazek. Možnost ubytování.
tel.: 775 998 344, 773 226 623
e-mail: petra.jedlickova@email.cz
www.implantaty-kriz.cz
Do zavedené zubní praxe v Praze
přijmu sestru. Nástup od 1. 4. 2015, požaduji
vstřícný a milý přístup k pacientům, vše ostatní
naučím.
tel.: 739 025 555
e-mail: jolanapecenka@seznam.cz
www.pecenkova.eu
Rozšiřující se zubní praxe v centru
Prahy s nadstandardní péčí o děti i dospělé
přijme na plný pracovní úvazek spolehlivou
a veselou zubní asistentku s příjemným
vystupováním, schopností komunikovat
a pracovat v týmu, která má ráda svou práci.
Můžete u nás najít zajímavou práci, příjemné
pracovní prostředí v menším kolektivu,
moderně vybavené ordinace. Za dobrou práci
i dobrou odměnu. Nástup ihned nebo jak se
domluvíme.
tel.: 602 814 818
e-mail: novozamska@radno.cz
www.radno.cz
Do zavedené soukromé stomatologické
ordinace přijmeme zdravotní sestru/zubní
instrumentářku. Nabízíme moderní pracovní
prostředí a výborné platové podmínky. Termín
nástupu na dohodě. CV prosím zasílat na
e-mail: bugler.zl@seznam.cz
tel.: 221 462 300
www.dentalcliniczlataprague.cz
Hledáme šikovnou sestřičku,
svědomitou a pozitivně naladěnou do naší
ordinace jako zástup za mateřskou
dovolenou, následně s možností budoucí
spolupráce. Nástup duben/květen 2016. Zubní
ordinace v Brandýse nad Labem, výborná
dostupnost z Prahy (Černý most). Praxe
u křesla není podmínkou, rádi Vás vše
zaučíme. Nabízíme motivační ohodnocení,
výborný kolektiv, plný úvazek, příjemné
pracovní prostředí s podporou ve vzdělávání.
tel.: 777 933 864
e-mail: primazubarka@seznam.cz
www.primazubarka.cz
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Moderní stomatologická praxe
v Benešově u Prahy přijme zdravotní sestru
nebo zubní instrumentářku na zkrácený
úvazek, s možností plného úvazku od léta
2016. Prosíme o CV.
e-mail: em-dent@seznam.cz
www.em-dent.cz
Stomatologická ordinace Klatovy přijme
od 6/2016 zdravotní sestru, instrumentářku
na plný úvazek. Bližší informace po zaslání CV na
e-mail: stomapraxe@email.cz
Přijmu zdravotní sestru či zubní
instrumentářku do zubní ordinace v Liberci
na částečný pracovní úvazek. Jedná se
o 2 dny v týdnu.
tel.: 605 758 084
e-mail: jajab@centrum.cz
Přijmeme zdravotní sestru/zubní
instrumentářku do zubní ordinace v Jablonci
nad Nisou. Požadujeme spolehlivost,
komunikativnost, manuální zručnost,
systematičnost, empatický přístup k pacientům
a znalost práce na PC. Předchozí zkušenosti
ve stomatologické ordinaci nejsou nutné.
Nástup od března 2016. V případě zájmu
zasílejte své životopisy na
e-mail: info@zubr-sp.cz
Přijmu zubní sestru nebo zubní
instrumentářku do zavedené stomatologické
ordinace v Přelouči (cca 15 km od Pardubic).
Podrobnosti přímo na provozovně (Arnoštova
288) nebo na uvedených kontaktech. Nástup je
po dohodě možný ihned.
tel.: 739 356 053, 466 959 536
e-mail: kvetabackorova@email.cz
Do nově vznikající stomatologické kliniky
DentalCare v Českých Budějovicích
přijmeme zubní instrumentářku na HPP.
NABÍZÍME: motivační mzdové ohodnocení,
nové moderní prostředí, mladý a příjemný
kolektiv, podporu a zázemí silné značky,
špičkové technologické vybavení + moderní
materiály. POŽADUJEME: odpovídající
vzdělání v oboru, minimálně 1 rok praxi
v oboru, příjemné vystupování, pečlivost,
důslednost, zájem o obor, znalost práce na
PC, znalost NJ výhodou, chuť se vzdělávat
a osobnostně růst. „Staňte se členem
úspěšného týmu a realizujte svůj kariérní
růst…“
tel.: 724 589 519
e-mail: info@dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz
Přijmu zubní instrumentářku – nejlépe
s praxí v zub. ord., zdr. sestřičku – možná na
MD či důchodkyně, absolventku kursu zubní
instrumentářka, případně dentální
hygienistku pracující i u křesla. Požaduji
zájem o obor a další vzdělávání v oboru.
Podmínkou příjemné vystupování, empatie,
komunikativnost, pečlivost, maximální
spolehlivost, práce s PC alespoň základní,
administrativní schopnosti – vše i zaučím!
Zatím na částečný úvazek – dohodou.
Brno-venkov, bezproblémové dojíždění
z Brna. Vaše CV na
e-mail: citnalda@seznam.cz
tel.: 777 193 201

Nově vznikající moderní stomatologická
ordinace Dentalgrin, s. r. o., v Kyjově přijme
zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku. Nabízíme příjemné pracovní
prostředí a při dobré spolupráci zajímavé
platové ohodnocení. Více informací na
tel.: 775 592 100
e-mail: dentalgrin@seznam.cz
Přijmeme instrumentářku/všeobecnou
zdravotní sestru na plný pracovní úvazek do
moderně vybavené stomatologické ordinace
v Luhačovicích. Nástup možný 1. 4. 2016.
Váš životopis, prosím, zašlete na
e-mail: info@luhadent.cz
www.luhadent.cz
Přijmu zubní sestru, zubní
instrumentářku nebo zubní techničku
s kursem zubní instrumentářky do
ortodontické ambulance v Ostravě na pozici
ortodontické asistentky. Nabízíme podporu
dalšího vzdělávání, příjemné pracovní
prostředí.
tel.: 733 334 876
e-mail: recepce@ortodoncie-ostrava.cz
www.ortodoncie-ostrava.cz
Přijmeme zdravotní sestru/zubní
instrumentářku do zubní ordinace v Ostravě.
Jsme soukromá zubní ordinace a hledáme
zdravotní sestru na plný pracovní úvazek.
Požadujeme: min. středoškolské vzdělání
s maturitou, příjemné vystupování, vysoké
pracovní nasazení, ochota učit se, spolehlivost,
zvládat práci pod stresem. Min. roční praxe
v oboru, uživatelská znalost/práce s PC,
nástup ihned.
e-mail: roman.dufek@dentalstyl.cz
www.dentalstyl.cz
Přijmeme na HPP zubní sestru, zubní
instrumentářku. Minimálně úplné střední
vzdělání zdravotnického směru s maturitou.
Požadujeme ochotu dále se vzdělávat v oboru
stomatologie, komunikativnost, příjemné
vystupování a proaktivní přístup.
tel.: 777 533 335
e-mail: reditel@k-11.cz
www.k-11.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 od května 2015. 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
Hledáme schopnou dentální
hygienistku (na 1–2 dny v týdnu) do naší
moderně zařízené, privátní kliniky v blízkosti
centra Prahy – na rozhraní Vinohrad
a Žižkova. Požadujeme: pracovitost, vstřícnost,
ochotu učit se novým věcem, spolehlivost,
příjemné vystupování a především dobrou
znalost anglického jazyka. V případě zájmu
nás kontaktujte na e-mail.
Dr. med. dent. Jana Navrátilová
U Rajské zahrady 4, Praha 3
e-mail: info@jananavratilova.cz
tel.: 733 326 146
www.jananavratilova.cz

Do zubní ambulance v Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze přijmeme dentální hygienistku na
DPP (1–2 dny v týdnu). Nabízíme spolupráci
s parodontologem v kolektivu orientovaném na
pacienta nejen s jeho problémy, ale i možnostmi.
Svá CV posílejte na e-mail. Děkujeme.
e-mail: zubni@nmskb.cz
www.nmskb.cz
Hledáme samostatně pracující dentální
hygienistku do stomatologické praxe
na Vinohradech na 1–2 dny v týdnu na DPP.
e-mail: ivana@pleskacova.cz
www.pleskacova.cz
Stomatologická klinika 3. LF UK a FN
Královské Vinohrady přijme do nově
vybudované zubní ordinace dentální
hygienistku nejlépe na plný pracovní úvazek,
ochotnou dále se vzdělávat ve svém oboru.
Zaměřeno především na praktické zubní
lékařství, parodontologii a implantologii.
Nabízíme motivační osobní ohodnocení.
Životopisy prosím zasílejte na
e- mail: jitka.cioffi@fnkv.cz
tel.: 267 163 277
Zubní klinika v Praze 3 přijme dentální
hygienistku, zubní lékařku (lékaře), na plný
nebo částečný úvazek. Znalost AJ a RJ
výhodou. Požadujeme pečlivost a spolehlivost.
Nástup dle domluvy. Životopis na e-mail.
tel.: 722 927 473, 774 056 150,
e-mail: vojavica@gmail.com
Zubní ordinace v Praze 4 přijme
dentální hygienistku na 1 až 1,5 dne v týdnu,
nabízíme příjemné pracovní prostředí
a odměňování formou podílu na zisku
tel.: 271 741 181
e-mail: zubni29@seznam.cz
www.stoma.moxo.cz
Do stomatologické kliniky styledent
v Praze 4 přijmeme dentální hygienistku na
částečný úvazek (na dva dny v týdnu)
Nabízíme příjemné prostředí, mladý kolektiv
a zajímavé finanční ohodnoceni. V případě
zájmu zasílejte životopis na e-mail.
tel.: 775 104 340
e-mail: info@styledent.cz
Moderní stomatologické centrum
v Praze 5 u metra Anděl přijme dentální
hygienistku/hygienistu na částečný nebo
plný pracovní úvazek. Nabízíme moderní
prostředí s vysokou úrovní stomatologické
péče a vlastní laboratoří, přátelský kolektiv,
uplatnění vlastních zkušeností, možnost
vzdělávání a ohodnocení odpovídající kvalitě
a tempu práce. Očekáváme aktivní přístup,
časovou flexibilitu a vysoký pracovní výkon.
tel.: 603 803 969
e-mail: lucie.farkasova@stomatologieandel.cz
www.stomatologieandel.cz
Přijmeme dentální hygienistku s praxí
na ortodoncii. Možnost odborného růstu, pestrá
pracovní náplň, příjemné prostředí, výborná
dostupnost. Stomatologické pracoviště se
nachází v Praze 5.
tel.: 724 263 119
e-mail: ortovia@ortovia.com
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Soukromé stomatologické centrum
v Praze 5 přijme dentální hygienistku.
Nabízíme plně vybavené pracoviště,
zavedenou klientelu, motivační finanční
ohodnocení, možnost odborného růstu,
přátelský kolektiv. Požadujeme zájem o obor,
praxi a spolehlivost. Možný nástup od února
2016, případně dle dohody. CV zasílejte na
e-mail: infomed6@seznam.cz
tel.: 727 977 820
Do moderně zařízené zubní ordinace
přímo u metra Anděl přijmu dentální
hygienistku na 2–3 dny v týdnu. Požaduji
adekvátní vzdělání, práci na PC, milý přístup,
praxe a AJ výhodou. Své životopisy zasílejte
na e-mail. Nástup možný ihned nebo dle
domluvy.
e-mail: prace.zubni@seznam.cz
Přijmu dentální hygienistku na 5 hod. –
jedno odpoledne v týdnu. Od března. Praha 6.
tel.: 604 124 344
Do zubní ordinace v Praze přijmeme na
částečný úvazek dentální hygienistku.
Požadujeme zájem o obor, znalost AJ,
flexibilitu, profesionální přístup k pacientům
a příjemné vystupování. Nabízíme motivační
finanční ohodnocení. 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
Ústřední vojenská nemocnice přijme
dentální hygienistku na plný nebo částečný
úvazek. Odborná způsobilost podmínkou,
praxe v oboru vítána. Nabízíme práci
v mladém kolektivu, dobré platové podmínky,
5 týdnů dovolené, ubytování pro mimopražské
a jiné benefity. Nástup od 1. 2. 2016 nebo po
dohodě. Více informací na osobním pohovoru.
tel.: 973 203 272
e-mail: petra.pojzarkova@uvn.cz
www.uvn.cz
Přijmu dentální hygienistku
s příjemným vystupováním na poloviční
úvazek, ochotnou stále se zdokonalovat ve
svém oboru, do zubní ordinace v Sušici (okres
Klatovy), se zaměřením na chirurgii,
parodontologii a implantologii. Mladý stávající
kolektiv Vás vřele přivítá. Své životopisy
prosím zasílejte na
e-mail: zubniusvobodu@seznam.cz
tel.: 376 522 475
www.svobodadental.cz
Hledáme dentální
hygienistku/dentálního hygienistu do zubní
ordinace v Jablonci nad Nisou. Požadujeme
spolehlivost, komunikativnost, pečlivost
a důslednost vůči sobě i pacientům. Nástup od
dubna 2016. V případě zájmu zasílejte své
životopisy na
e-mail: info@zubr-sp.cz
Zaměstnám dentální hygienistku na
částečný úvazek ve stomatologickém centru
v Pardubicích. Nabízíme výhodné platové
podmínky. Nástup možný ihned.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz

Zubní centrum Dentaline přijme dentální
hygienistku na zkrácený, popř. plný úvazek,
do moderně vybaveného pracoviště v centru
Chrudimi. Očekáváme solidnost, příjemné
vystupování, kvalitní práci a chuť k dalšímu
vzdělávání. Nabízíme práci v příjemném
kolektivu zkušených lékařů, zajímavé
motivační ohodnocení a možnost čerpání
zaměstnaneckých benefitů. Rozšiřte náš
pracovní tým a pojďte s námi růst! Těšíme se
na spolupráci právě s Vámi.
tel.: 774 694 461
e-mail: vasinova@dentaline.cz
www.dentaline.cz
Do kolektivu moderního
stomatologického centra DentMode
ve Dvoře Králové nad Labem hledáme
šikovnou kolegyni na plný či částečný pracovní
úvazek na pozici zubní hygienistky. Naše
centrum otevřené v roce 2014 s motem „Péče
o úsměv“ je zaměřené na estetickou
stomatologii, implantologii, prevenci,
endodoncii, dentální hygienu, parodontologii,
dentoalveolární chirurgii. Nabízíme: práci
v příjemném kolektivu, moderní prostředí
a špičkové vybavení kliniky (3D CT rentgen,
stomatologický mikroskop, I/O rentgeny
a kamery atd.), pravidelná školení,
nadstandardní platové ohodnocení v závislosti
na výkonu, týden dovolené navíc. Požadujeme:
vzdělání v oboru, šikovnost, pozitivní přístup
k práci, k zákazníkům i k životu. Termín
nástupu je možný ihned.
tel.: 491 616 464
e-mail: info@dentmode.cz
www.dentmode.cz
Zaměstnám DH v Táboře nebo v Písku.
Do zavedené ortodontické praxe v Táboře
a v Písku přijmeme dentální hygienistku na
pozici dentální hygienistka/ortodontická
asistentka. Nabízíme plně vybavené
pracoviště, motivační ohodnocení, přátelský
kolektiv, pestrou práci. Nástup možný ihned.
V případě zájmu prosím zasílejte životopis na
e-mail: kolar.p77@centrum.cz
V Českých Budějovicích přijmu
dentální hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
www.ortodoncie-jindra.cz
Do nově vznikající stomatologické kliniky
DentalCare v Českých Budějovicích
přijmeme dentální hygienistku na HPP.
Nabízíme: nadprůměrné platové ohodnocení
(25 000 – 35 000 Kč čisté mzdy/měsíčně),
nové moderní prostředí, zavedenou klientelu,
mladý a příjemný kolektiv, podporu a zázemí
silné značky, špičkové technologické vybavení
+ moderní materiály. Požadujeme: odpovídající
vzdělání v oboru, příjemné vystupování,
pečlivost, důslednost, zájem o obor, znalost
práce na PC, znalost NJ výhodou, chuť se
vzdělávat a osobnostně růst. „Staňte se
členem úspěšného týmu a realizujte svůj
kariérní růst…“
tel.: 724 589 519
e-mail: info@dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz

Stomatologické centrum umístěné
v centru Brna přijme na zkrácený úvazek
(nejlépe dva dny v týdnu) dentální
hygienistku. Nástup možný od února 2016.
Vaše dotazy a případně své životopisy prosím
zasílejte na
e-mail: svehlova@exte-brno.cz
Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem v Břeclavi,
přijme dentální hygienistku do rozšiřující se
praxe na plný nebo zkrácený úvazek. Nástup
dle dohody, nejlépe 7–9/2016. Mladý kolektiv,
kvalitní vlastní laboratoř a OPG, ordinace
dentálních hygienistek. Byt 3 + 1 nebo 1 + KK
k dispozici. Životopis a motivační dopis,
prosím, zašlete na e-mail.
tel.: 775 775 095
e-mail: ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz
Do moderně zařízené praxe v centru
Zlína přijmu dentální hygienistku.
tel.: 604 937 091
e-mail: dasap@email.cz
Přijmeme dentální hygienistku na
částečný nebo plný pracovní úvazek do
moderně vybavené zubní ordinace
v Luhačovicích. Nástup možný ihned. Váš
životopis, prosím, zašlete na
e-mail: info@luhadent.cz
www.luhadent.cz
Přijmu dentální hygienistku do
ortodontické ambulance v Ostravě na
poloviční nebo plný úvazek. Nabízíme
příjemné pracovní prostředí a podporu
dalšího vzdělávání.
tel.: 733 334 876
e-mail: recepce@ortodoncie-ostrava.cz
www.ortodoncie-ostrava.cz
Přijmu dentální hygienistku do
rozšiřující se ordinace v Ostravě, bližší
informace formou SMS na
tel.: 605 923 998
e-mail: zubnihrbacova@gmail.com
Zubní ordinace Dentdelion v Ostravě
přijme dentální hygienistku. Možnost plného
nebo zkráceného úvazku. Strukturovaný
životopis prosím zasílejte na
e-mail: info@dentdelion.cz
www.dentdelion.cz
Hledáme dentální hygienistku,
ortodontickou asistentku v jedné osobě na
pracoviště se zaměřením na ortodoncii.
Nabízíme pestrou pracovní náplň a odborný
růst. Zařízení se nachází v dostupné a klidné
lokalitě. Požadavky: ochota se učit, pečlivost,
praxe na ortodoncii výhodou, ne však
podmínkou.
e-mail: ortovia@ortovia.com
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Moderní stomatologické centrum
v Praze 5 u metra Anděl přijme zubního
technika a vedoucího zubní laboratoře.
Nabízíme moderní prostředí s vysokou úrovní
stomatologické péče a vlastní laboratoří, přátelský
kolektiv, uplatnění vlastních zkušeností, možnost
vzdělávání a ohodnocení odpovídající kvalitě a
tempu práce. Očekáváme aktivní přístup,
časovou flexibilitu a vysoký pracovní výkon.
tel.: 603 803 969
e-mail: lucie.farkasova@stomatologieandel.cz
www.stomatologieandel.cz
Špičková stomatologická praxe
PLUSDENT přijme zubní laborantku
(laboranta) pro snímatelnou protetiku.
Požadujeme zkušenost a vstřícnost. Nabízíme
volnou pracovní dobu, úvazek 0,4, 7 týdnů
dovolené, přátelskou atmosféru.
tel.: 257 720 770
e-mail: plusdent@email.cz
www.plusdent.cz

zaměstnanci – poptávka
Hledám práci jako zubní
instrumentářka, příp. recepční, v Plzni
od června 2016. Nabízím VOŠ vzdělání ve
zdravotnictví, brigádně praxe při studiu v zubní
ordinaci, zájem o obor, ochotu učit se novým
věcem a vzdělávat se. Jsem spolehlivá,
pečlivá, nekonfliktní a komunikativní. Předem
děkuji za projevený zájem, životopis Vám ráda
zašlu.
tel.: 734 486 864
e-mail: mar.dockalova@gmail.com
Absolventka kursu zubní
instrumentářka s praxí hledá uplatnění
v oboru na hlavní pracovní poměr v okolí
Klatov či Přeštic.
tel.: 724 938 072
e-mail: chalupovam@seznam.cz
Hledám práci jako zubní
instrumentářka, popřípadě recepční,
ve stomatologické ordinaci v Brně. Uvítám
i zkrácený pracovní úvazek. Nabízím SŠ
vzdělání s maturitou, obor všeobecná
zdravotní sestra, proklientský přístup,
svědomitost, zodpovědnost, příjemné
vystupování a chuť do práce. Praxi mám na
chirurgii, zaučení ve stomatologii nutné.
Nástup možný ihned.
tel.: 792 345 374
e-mail: kotasovasarka@seznam.cz
Absolventka kursu zubní
instrumentářka hledá v Brně práci ve
stomatologické ordinaci. Jsem empatická,
nekonfliktní, učenlivá a obor mě velice zajímá.
Děkuji za případné nabídky
e-mail: janulka.starikova@gmail.com
Hledám práci zubní instrumentářky
v Ostravě, praxe 4 roky. Ovládám 4ruční práci,
práci s kofferdamem, PC. V případě zájmu
zašlu životopis.
e-mail: sestrazub@email.cz
Zubní instrumentářka s dvouletou praxí
hledá práci v zubní ordinaci.
Ostrava centrum.
e-mail: stomacinnost@seznam.cz

Zubní instrumentářka pracující
v ostravské zubní ordinaci hledá práci.
Ostrava centrum a okolí. Preferuji pohodové
a optimistické pracoviště. Jsem pracovitá,
odpovědná, snad se smyslem pro humor,
se zájmem o obor.
e-mail: javolnajavolna@seznam.cz
Hledám práci zubní instrumentářky na
plný, částečný úvazek nebo zástup ve městech
Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava. Nástup
možný ihned. Vždy spolehlivost, velká empatie
a nadšení pro práci.
tel.: 737 414 214
e-mail: zarubova.leona@seznam.cz
Nabízím zručnost, milý přístup a zájem
o obor. Hledám práci zubní instrumentářky.
Momentálně navštěvuji akreditovaný kurs
zubní instrumentářky v Ostravě
s předpokládaným ukončením 4/2016. Jsem
spolehlivá, učenlivá a komunikativní. Nástup
možný ihned. Ostrava, Hlučín a blízké okolí.
tel.: 737 589 302
e-mail: zkarin@seznam.cz
Poptávám volné pracovní místo
na pozici zubní instrumentářky (vlastním
certifikát) v Ostravě či Frýdku-Místku na plný,
popř. zkrácený úvazek. Jsem vystudovaná
zubní technička s praxí. Děkuji za nabídky.
tel.: 731 587 265
e-mail: tecka1@seznam.cz
Přijmu prac. místo v pozici zubní
technička fixní náhrady, zubní technik
asistent u křesla (nemám kurs zubní
instrumentářky, jen krátkodobou praxi při
zástupu i s praxí na Sironě). Ostrava, Havířov,
Karviná z důvodu přestěhování. Praxe dvacet
let, včetně skenování. Zdráva.
e-mail: 01takt@seznam.cz
tel.: 777 809 594
Přijmu práci recepční nebo
administravní práci ve zdravotnickém
zařízení v Praze. Naposledy jsem pracovala
v neziskové organizaci Tichý svět při přípravě
projektu Tiché linky pro neslyšící. Znalosti:
práce na PC (Word, Excel aj.), SŠ vzdělání
s maturitou, praxe v administrativě. Jsem
komunikativní, flexibilní, učenlivá. Nástup
možný ihned, pracovní doba dle požadavků
zaměstnavatele.
tel.: 731 902 850
e-mail: hankaspalenkova@seznam.cz
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