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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

Prodám plně funkční zubní soupravu
KaVo 1063 horní vedení, RTG Heliodent MD,
DS, nábytek, dentalní kompresor DURR,
autokláv, Cerec 3 CadCam, EndoMotor, Scaler
Piezon 400.
tel.: 608 123 928
e-mail: info@andel-dent.cz
www.second-dent.com
Prodám přístroj VECTOR – nepoužitý
(cena dohodou), bílou sedačku k RTG přístroji,
kazetu na kořenové nástroje (malá), sadu
horních a dolních kleští (starší), závěsnou
skříňku neprosklenou 3dílnou, bílou.
tel.: 607 937 603
Prodám bílou ordinační židličku
Kovomax – opěrka nohou, zad, nastavitelná
výška sedu, zánovní, 1000 Kč, foto pošlu na
vyžádání.
tel.: 222 513 196
e-mail: ivana@pleskacova.cz
Prodám plně funkční zubní křeslo zn.
Diplomat DM 10E (výrobce Chirana – Dental,
s. r. o.). Rok výroby 2009, nožní ovládání,
potah oranžová koženka. Cena 19 000 Kč.
e-mail: stan.dunglova@gmail.com
Prodám kompletní zařízení zubní
ordinace (málo používané) za velmi nízkou
cenu (i jednotlivě).
tel.: 792 344 224
e-mail: dream.world@seznam.cz
Prodám stom. soupravu Diplomat
Economy DE 100, r. v. 2006, do r. 2013
užívána pouze víkendově na zubní
pohotovosti. Křeslo je ve velmi dobrém stavu,
bez poškození polstrování, vše funkční.
Součástí křesla je i separátor Skantech +
2 židličky v barvě křesla. Cena 40 000 Kč.
e-mail: zubni.zubni@centrum.cz
Prodám větší množství
stomatochirurgických nástrojů, kleště, páky,
jehelce atd. Výborná kvalita. Levně. Cena
dohodou. I jednotlivě.
tel.: 603 309 211
e-mail: jindrich.vavra@gmail.com

Prodám sterilizátor Stericell 55,
r. v. 2010, platná provozní zkouška 10/15,
bezvadný stav. Cena 21 400 Kč. Cacan
D-TEC T5628ELI, 8 trubic, r. v. 2001, velmi
pěkný stav, plně funkční. Cena 6900 Kč.
Hradec Králové
tel.: 724 738 758
e-mail: pavel.maly@centrum.cz
Prodám funkční, zachovalý sterilizátor
HS 62A, cena 4000 Kč. Vhodný pro
začínajícího stomatologa.
tel.: 725 454 148
e-mail: tiborliska@email.cz
Prodám: parní sterilizátor PS 20A, laser
Medicom-Maestro CCM, svářečka
sterilizačních obalů Steriseal B70 + pracovní
stolek + držák rolí. Vysokofrekvenční kauter
pro drobnou chirurgii ve stomatologii, model
Diatermocoagulatore. Pojízdný stolek, 3 etáže,
240V-Medimess Stará Turá, Apex Locator –
Raypex 5, jako nový. Nástroje pro
stomatochirurgii (kleště, páky, jehelce, nůžky
a jiné). Vše v dobrém stavu. Cena dohodou.
tel.: 604 574 067
e-mail: formalydie@seznam.cz
Prodám zubní soupravu Sinol, r. v. 2012,
doktorský stolek S-T-M-M-O, stříkačka –
turbínová hadice – mikromotor s hadicí –
hadice bez mikromotoru – OZK asistence L
(polymerační lampa) – velká vzduchová a malá
vývěvová savka, destilovaná voda do nástrojů,
monitor a kamera na držáku monitoru, světlo
Venus Stern Weber. Vhodná obzvláště pro DH.
Cena: 60 000 Kč.
tel.: 776 273 319
e-mail: vaclavfrana@email.cz
Prodám SKANTECH SG-32C separátor
amalgámu s plastovým bílým krytem. Otočný
asistenční stolek na tyč světla. Cena dohodou.
tel.: 776 273 319
e-mail: vaclavfrana@email.cz

koupím
Koupím kompresor dvouválec na dvě
křesla, nabídky prosím na
tel.: 775 104 340
e-mail: kzubni@seznam.cz
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Koupím funkční křeslo STERN WEBER
TECNIKA, na stavu polstrování nezáleží,
spěchá.
e-mail: gelnarova@strma.net
tel.: 605 530 164
Koupím vybavení ordinace vč. křesla,
rentgenu a kompresoru atd., nabídky na
e-mail: kzubni@seznam.cz
tel.: 775 104 340
Mám zájem o amalgamátor pro prášek
a jiné zubní zařízení pro stom. ordinaci.
tel.: 773 115 687
e-mail: daos0707@seznam.cz
Koupím zubní soupravu „Planmeca
Compact i“, s horním vedením, v dobrém
stavu.
tel.: 724 471 300
e-mail: ivo.bartosik@seznam.cz

stomatologické praxe – nabídka
Prodám ortodontickou praxi v Praze 1.
Široká klientela, smlouvy se všemi ZP, blízkost
metra.
tel.: 222 327 619, 233 332 032
e-mail: antosova.hana@email.cz
Prodám zavedenou zubní ordinaci
v Praze 3, stálá klientela, smlouvy se ZP.
Cena dohodou.
tel.: 725 930 222
e-mail: tereza.havrankova.dent@gmail.com
Nabízím k pronájmu nevybavenou
(pouze nábytek) zubní ordinaci v Praze 5
– Smíchov.
e-mail: tour-eifel@seznam.cz
Pronajmu na 1–3 dní v týdnu kompletně
vybavenou zubní ordinaci v Praze 5.
e-mail: tour-eifel@seznam.cz
Pronajmu 1 nebo 2 zubní ordinace
v Praze na Smíchově. Volejte pondělí–pátek
9.00–16.00 hodin.
tel.: 739 362 926
Pronajmu nezařízenou místnost 20 m²
zkolaudovanou jako zubní laboratoř.
K dispozici zázemí a vlastní vstup. Prostor je
součástí 2 zubních ordinací a nachází se
v Praze 5 u M Anděl. Ev. možnost
přebudování na zubní ordinaci.
e-mail: andeldent@seznam.cz
Výhradní vlastník nebytového prostoru
v bytovém domě v Pelzově ulici v Praze 5 na
Zbraslavi nabízí přízemní prostor o rozloze
cca 140 m² ke zřízení stomatologické ordinace.
tel.: 608 979 702
e-mail: tonyny.montana@seznam.cz
Prodám zavedenou a vybavenou zubní
ordinaci se stálou klientelou a smlouvami se
ZP Praha 7.
tel.: 608 123 928
e-mail: info@andel-dent.cz
Pronajmu moderně vybavenou
stomatologickou praxi v Praze 8 ideálně na
2–3 dny v týdnu (po dohodě i více dní). Sestra
a materiály k dispozici. Cena pronájmu dohodou.
tel.: 606 450 754
e-mail: zubar.praha@gmail.com

Prodám zavedenou stomatologickou
praxi se stálou klientelou v rekonstruovaných
prostorách polikliniky v Praze 9. Smlouvy se
ZP, výhodná lokalita, výborná dopravní
dostupnost. Odchod do důchodu, cena
dohodou.
e-mail: iopg@seznam.cz
Nabízíme pronájem nezařízené
ordinace ve stomatologickém zařízení na
atraktivní adrese v Praze 10. Laboratoř
v budově.
tel.: 723 901 769, 602 614 987
e-mail: dusanpav@volny.cz
www.stomatologieskalka.websnadno.cz
Přenechám zavedenou
stomatochirurgickou ordinaci v Praze 10,
Vršovické nám. Smlouvy se ZP.
e-mail: p.bigl@seznam.cz
Prodám zavedenou stomatologickou
praxi v Praze 10, dvě křesla, kompletně
zařízená, smlouvy se ZP, zavedená klientela,
v budově menší soukromé polikliniky,
v pronájmu, v budově zubní laboratoř, pro
plánovaný odchod do důchodu. Cena
dohodou.
tel.: 728 521 137
V nově vybudované stomatologické praxi
v centru Prahy nabízím kompletně zařízenou
a vybavenou ordinaci k pronájmu. Je okamžitě
provozuschopná. Ordinace je součástí moderního
komplexu tří špičkově vybavených ordinací
v prvním podlaží se společnou čekárnou,
sterilizační místností, technickým a personálním
zázemím. Uvítám stomatologa se zájmem
o endodoncii nebo parodontologii, není to však
podmínkou.
tel.: 222 517 336
e-mail: opolecky@iol.cz
www.opolecky.cz
Pronajmu moderní a kompletně
vybavenou stomatologickou ordinaci
v centru Prahy za levný nájem.
tel.: 732 151 477
e-mail: zubni@email.com
Pronajmu novou stomatologickou kliniku
nebo jednotlivé ordinace na lukrativním místě
v Praze. Prostory jsou zcela nové a kompletně
vybaveny na míru navrženým nábytkem ve
vysokém reprezentativním stylu. Dispozici tvoří
reprezentativní čekárna, 3 nezávislé ordinace,
snímkovna OPG, velký panoramatický rentgen,
místnost pro sterilizaci, kancelář, denní
místnost s kuchyňkou pro zaměstnance,
technická místnost a oddělené toalety pro
pacienty a zaměstnance. Klinika má
samostatný vstup přímo z ulice U Studánky.
Celková plocha je 170 m². Všechny ordinace
a čekárna jsou vybaveny klimatizací, TV, LAN,
WiFi sítěmi, rozvodem hudby a alarmem. Stačí
umístit techniku a můžete pracovat. Všechny
místnosti mají denní světlo z oken. Kancelář
disponuje terasou. V rentgenové místnosti je
instalováno OPG Gendex GXDP 700. Dále
kompresor pro 3 soupravy, profesionální
osvětlení všech prostor atd. Lokalita je velmi
lukrativní. 300 m od kliniky roste OC
Stromovka a 200 m z druhé strany je rušné
Letenské náměstí.
tel.: 608 206 566
e-mail: mirek@cipracapital.cz

Nabízím k pronájmu plně vybavenou
stomatologickou ordinaci v centru Prahy.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Přenechám zubní ordinaci v pronájmu
JE Dukovany. Podzim 2016. Bližší informace
tel.: 561 103 646
e-mail: brzod@email.cz
Prodám privátní stomatologickou praxi,
právní forma s. r. o. se 2 ordinacemi,
kompletně zařízenou ve vlastních prostorech
v Plzni od 11/2018, popř. dle dohody.
tel.: 777 203 672
e-mail: hrachovamarie@centrum.cz
Město Hoštka (4 km od Štětí směr
Litoměřice) má volnou ordinaci pro zubního
lékaře, který by poskytoval služby pro občany
Hoštky a okolí. Nebytové prostory se nacházejí
v budově na náměstí Svobody 112 – 2. NP
v Hoštce, kde již zubní ordinace byla. Ordinace
je momentálně bez vybavení, město Hoštka
však ordinaci vybaví na své náklady po dohodě
s novým lékařem. Město Hoštka dále lékaři
nabízí pronájem služebního bytu. Zubní
ordinace by měla být v provozu minimálně
2 dny v týdnu. Pro více informací nás, prosím,
kontaktujte.
tel.: 416 814 114
e-mail: hostka@hostka.cz
www.hostka.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v Děčíně nabízí moderně vybavenou ordinaci
s klientelou. V objektu již pracují dvě zubní
lékařky a dentální hygienistka. V místě OPG,
zubní laboratoř. Nabízíme odbornou pomoc
začínajícímu zubnímu lékaři, možno
i studentovi posledního ročníku stomatologie.
Nabídky či dotazy zasílejte na e-mail.
Určitě stojí za to nás navštívit a vše osobně
probrat. Těšíme se na Vás.
tel.: 412 531 330
e-mail: zubniordinacedecin@seznam.cz
www.zubniordinacedecin.cz
Prodám zavedenou zubní praxi se
smlouvami se ZP v Lomnici nad Popelkou,
okres Semily. Ordinace je umístěná v budově
městské polikliniky.
tel.: 737 123 577
Zdravotnické středisko Věznice Stráž
pod Ralskem nabízí k dlouhodobému
pronájmu vybavenou stomatologickou
ordinaci, zajištěná klientela.
tel.: 487 878 202
e-mail: anovakova@vez.spr.justice.cz
Jilemnice v Krkonoších, nabízíme:
plně vybavené čtyři ordinace (Pro scaner, OPG
a křesla vše Planmeca) s veškerým zázemím
v Jilemnici v budově Stomal, s. r. o.,
+ 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.
tel.: 603 831 186
e-mail: stilec.hynek@atlas.cz
www.stomal.cz
Přenechám zavedenou zubní ordinaci
v Opočně pod Orlickými horami. Ukončení
praxe ze zdravotních důvodů.
tel.: 494 667 154, 776 197 529
e-mail: tumova.opocno@seznam.cz
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Přenechám zubní praxi v domě na
náměstí v Litomyšli. Jsem v důchodu, nechci
však končit bez zajištění pokračovatele.
tel.: 603 584 287, 461 613 827

Předám zavedenou stomatologickou
praxi se stálou klientelou v Kroměříži.
Smlouvy se všemi ZP. Více info na
e-mail: prodamsp@seznam.cz

Obec Rohovládova Bělá (okr. Pardubice)
nabízí k pronájmu ordinaci v budově
zdravotního střediska ve vlastnictví obce pro
praktického zubního lékaře. Stomatolog, který
zde působil cca 25 let, ukončil praxi z důvodu
odchodu do důchodu v říjnu 2015. Jeho služby
využívali klienti z širokého okolí mimo jiné také
proto, že se jedná o tzv. spádovou obec, kam
je dobré spojení z okolních obcí. Bližší
informace podá starosta obce.
tel.: 724 189 550
e-mail: obec@rohovladovabela.cz
www.rohovladovabela.cz

Nabízím k pronájmu zubní ordinaci
v Litohoři asi 30 km od Znojma směrem na
Jihlavu. Ordinace se nachází v samostatně
stojícím domku a je částečně zařízená. Znač.:
Vstřícná cena. Vážní zájemci, pište na
e-mail: janostikova.helena@seznam.cz

Prodám zavedenou stomatologickou
ordinaci na poliklinice v Ostravě-Hrabůvce,
forma s. r. o. Smlouvy se všemi ZP. Ordinace
vybavena RVG. Na poliklinice k dispozici
stomatochirurgické oddělení, zubní laboratoře,
OPG a další odborné ambulance. Snadná
dopravní dostupnost, bezbariérový přístup,
dlouhodobě zavedená velmi slušná klientela.
Petr Wostrý
tel.: 603 895 501
e-mail: pwostry@gmail.com

Soukromé stomatologické zařízení
v Hodoníně nabízí k prodeji zavedenou zubní
praxi se stálou klientelou, včetně smluv se
všemi ZP, zařízenou ordinaci včetně RVG,
RTG. V budově vlastní CAD/CAM laboratoř.
tel.: 603 586 216
e-mail: stomatologiehodonin@seznam.cz

Pronajmu moderně vybavenou
stomatologickou ordinaci v Šilheřovicích
v blízkosti Ostravy po dobu mateřské
dovolené, případně dle domluvy.
tel.: 777 198 185
e-mail: gadentsro@gmail.com
http://gadentsro.wix.com/gadent

Prodám privátní stomatologickou praxi
v Olomouci. Standardní vybavení, smlouvy se
všemi ZP. Zn: odchod do důchodu.
e-mail: zub.ord@centrum.cz

Pronajmu zubní ordinaci ve formě
apartmánu, tj. se samostatnou denní místností
a koupelnou se sprchou a WC. Kompresor
a savka v suterénu mimo ordinaci. Parkovací
místo vyhrazeno. Dentální hygiena se zubní
laboratoří v domě.
tel.: 602 744 109
e-mail: info@profident.cz

Nabízíme vstup do 1–2 zubních praxí
– i jednotlivě – v zajímavých krajích pod
Kralickým Sněžníkem ve městě Králíky.
Krásné prostředí, dostatek všeho pro sport,
dostatek pacientů. Důvodem je plánovaný
odchod do důchodu.
tel.: 606 633 329, 465 631 154
e-mail: spickajan@email.cz
Přenechám zadarmo zavedenou
stomatologickou praxi 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 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
Obec Katovice nabízí k pronájmu zubní
ordinaci. Nabízíme výhodné podmínky nájmu
(odpadá prvotní velká investice do zařízení),
pomoc při vyřizování dokumentů a přihlašování
pacientů. Více informací u starostky
Ing. Němečkové.
tel.: 724 181 022
e-mail: starosta@katovice.cz
Nabízím k pronájmu nebytové prostory
vhodné k provozování stomatologické praxe
obci Luka nad Jihlavou. Jedná se o dvě
místnosti se zázemím o celkové výměře
67,6 m². V případě zájmu, dalších informací,
fotografií, prosím, o kontakt na
tel.: 567 219 219
e-mail: tajemnik@lukanadjihlavou.cz
Prodám zavedenou plně vybavenou
ordinaci, s. r. o., se smlouvami se všemi ZP,
laboratoř k dispozici. Stabilní klientela.
Možnost druhé ordinace. 25 km jižně od Brna.
e-mail: stomato@centrum.cz
Nabízím k postupnému převedení
a následnému prodeji zavedenou
stomatologickou praxi v Brně. Nové
zrekonstruované prostory s možností rozšíření
na dvě křesla, moderní vybaveni, smlouvy se
ZP, výhodný nájem, rozsáhlá solidní klientela,
dobrá dostupnost MHD i parkování.
tel.: 776 125 056
e-mail: cortinaib@gmail.com

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. Olomouc
20 min., Ostrava 30 min. Ortodontická
laborantka přímo v budově. Krásné okolí
včetně lázní Teplice nad Bečvou.
tel.: 581 603 515
e-mail: ska.pe@email.cz
Levně prodám zdravotní středisko
a zavedenou stomatologickou praxi (smlouvy
se všemi ZP) na Karvinsku. Zavedená
klientela a zubní laboratoř v místě.
tel.: 603 181 396
Prodám ihned zavedenou zubní ordinaci
s. r. o. včetně vybavení v centru Havířova,
smlouvy se všemi ZP, cena dohodou, z důvodu
odchodu do důchodu.
tel.: 596 814 817
e-mail: orion4@volny.cz
Prodám zavedenou zubní praxi
v okrese Nový Jičín, smlouvy se ZP jsou její
součástí. Nabízím možnost zapracování,
zástupů v době nepřítomnosti, přátelský
kolektiv. Bližší informace vážným zájemcům na
e-mail: zubnioddeleni@seznam.cz
Nabízím k pronájmu ordinace v centru
Ostravy včetně RTG, čekárny, technické
místnosti, šatny, koupelny pro zaměstnance,
WC pro pacienty a kuchyňky.
tel.: 774 492 099
e-mail: adri-ortodoncie@seznam.cz
Nabízíme k úplatnému převodu
Zdravotní středisko L. Podéště, spol. s r. o.,
IČ 47679000, L. Podéště 19/1971, Ostrava 8,
PSČ 708 00, z titulu generační obměny.
V přízemních bezbariérových prostorách se
toho času nachází 6 zavedených ordinací
(3 stomatologické ord., 2 ord. praktických
lékařů a 1 ord. pro děti a dorost). Další
potenciál rozvoje nabízí cca 700 m² plochy,
doposud nevyužitého prostoru pod sedlovou
střechou. MUDr. Jana Pokojská.
tel.: 608 082 568, 596 965 156 - po 18.00 hod.
e-mail: pokojskyc@seznam.cz

stomatologické praxe – poptávka
Dentální hygienistka s dlouholetou praxí
hledá zubní ordinaci k odkoupení či
pronájmu v Praze.
tel.: 773 572 709
Zubní lékařka s 10letou praxí hledá
k odkoupení či převzetí ordinaci v Praze,
která má základní stomatologické vybavení
a smlouvy se ZP.
tel.: 777 260 807
e-mail: hfmanson@volny.cz
Koupím zubní ordinace v Praze. Prosím,
pošlete e-mail, pokud máte nabídku prodeje.
e-mail: helenadobra82@gmail.com
Hledám prostory v Praze 5 nebo
nezařízenou ordinaci. Nabídněte, prosím.
tel.: 251 623 813, 604 431 949
e-mail: azal@volny.cz
Zubní lékařka s praxí hledá
k převzetí/koupi zavedenou zubní ordinaci na
východě Prahy a okolí. Nabídky, prosím, na
e-mail: ordinacezubar@seznam.cz
Koupím nebo převezmu zavedenou
stomatologickou praxi se smlouvami se ZP ve
Středočeském kraji, popř. v Ústeckém kraji.
e-mail: koupeordinace@seznam.cz
Koupím stomatologickou praxi v Čáslavi
a okolí.
e-mail: caslav2015@seznam.cz
Převezmu zavedenou zubní ordinaci
– Pardubice, Hradec Králové a okolí,
Středočeský kraj. Nejlépe léto–podzim r. 2016.
tel.: 774 098 814
e-mail: dok.oleg68@seznam.cz
Zubní lékař koupí/převezme zubní
ordinaci. Zlín, Uherské Hradiště a okolí.
tel.: 608 548 517
e-mail: koupimzubnipraxi@gmail.com
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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.
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 nové, moderně vybavené
stomatologické praxe v Praze 2 přijmu zubního
lékaře nebo lékařku na jakýkoli pracovní úvazek.
Předpokladem je alespoň tříletá praxe v oboru,
pracovitost, spolehlivost a zájem o moderní
postupy a sebevzdělávání. Nabízím dobře
ohodnocenou práci s podílem na zisku,
v příjemném prostředí s malým kolektivem.
K dispozici je OP RTG, RVG, strojová
endodoncie, dentální hygienistka. Zabýváme se
konzervační a estetickou stomatologií,
endodoncií, protetikou, chirurgií a implantologií.
Uvítám zájem o mikroskopovou endodoncii nebo
parodontologii.
tel.: 222 517 336, 222 516 520
e-mail: opolecky@iol.cz
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
vzdělávání 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. Zašlete prosím CV.
tel.: 777 510 795
e-mail: info@magicsmile.cz
www.magicsmile.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, příspěvek na penzijní
připojištění.
tel.: 603 260 820
e-mail: mojezubysro@gmail.com

Soukromé stomatologické zařízení –
MUDr. M. REJCHRT STOMATOCHIRURGIE,
s. r. o., Olšanská 7, Praha 3, přijme zubního
lékaře/lékařku, stomatochirurga na
plný/částečný úvazek. Nabízíme: plně
vybavené pracoviště, vlastní rentgen,
motivační finanční ohodnocení. Nástup možný
ihned. Své životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: sperlova@nemosambulance.cz
Do moderně vybavené ordinace
v Praze 3 hledáme zubního lékaře/lékařku
na plný nebo částečný úvazek. Nástup možný
od května 2016. Klientela zajištěna. Mladý
kolektiv, spolupráce s dentální hygienistkou,
laboratoř v budově. Životopis pošlete na
e-mail: mddr.stastna@email.cz
Moderní nadstandardně vybavená
a zavedená zubní klinika v Praze 3 přímo
u stanice MHD přijme zubního lékaře/lékařku
i absolventa na plný i částečný úvazek.
Nabízíme práci s moderními přístroji
a materiály, příjemný kolektiv, hezké prostředí,
podporu ve vzdělávání a velmi zajímavé
finanční ohodnocení. Požadujeme praxi
v oboru, odbornost, profesionální přístup,
svědomitost, preciznost, samostatnost
a příjemné vystupování. Nástup možný okamžitě.
tel.: 602 620 372
e-mail: info@komfortdental.cz
www.komfortdental.cz
Do nadstandardně vybavené nově
zrekonstruované ordinace na 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
web: www.medidentclinic.cz
Přijmeme stomatologa pro ordinaci
v ambulanci na poliklinice Šustova, Praha 4
– Chodov. Praxe vítána, ale není podmínkou.
Nabízíme možnost práce v moderně vybavené
ordinaci. Výše pracovního úvazku dohodou.
Nástup možný ihned. Rádi Vám sdělíme bližší
informace!
tel.: 777 660 228
e-mail: hegerova@medifin.eu
Zubní ordinace Orodent, s. r. o., se
sídlem Bernolákova 11, Praha 4, hledá do
svého kolektivu zubního lékaře/lékařku, nástup
dle dohody. Požadujeme zájem o obor,
zodpovědný přístup.
tel.: 241 719 500
e-mail: konopka.karel@volny.cz
Do soukromé kliniky Ridet, s. r. o.,
v Praze 4, u metra Chodov, přijmeme lékaře
(-ku), příjemný kolektiv, dentální hygienistka,
OPG, Vistascan, kauter, Reciproc Gold,
BeeFill, na částečný nebo i plný úvazek,
rozvržení pracovní doby dle dohody, nástup
možný ihned, plat: fix + procenta ze zisku,
podpora účasti na kursech a stážích,
požadujeme dobrou češtinu, samostatnost
a spolehlivost, vítáme zájem o chirurgii
a protetiku.
tel.: 603 269 949
e-mail: info@ridet.cz
www.ridet.cz

Přijmeme zubního lékaře//lékařku do
zavedené zubní ordinace v Praze 5, 100 metrů
od metra Jinonice. Mladý kolektiv a příjemná
atmosféra. Požadujeme: praxe v oboru, znalost
práce na PC, komunikativnost, pracovitost.
Motivační platové ohodnocení Nástup dle
dohody. Životopisy prosím zasílejte na
e-mail: dent@ugorix.cz
tel.: 603 906 331
www.ugorix.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 3/2016. Své životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: sanident@sanident.cz
tel.: 235 517 493
www.sanident.cz
Přijmu na plný nebo částečný úvazek
lékaře/absolventa schopného samostatně
pracovat v zavedené ordinaci v Praze 5.
Smlouva s ZP zajištěna. Zubní laboratoř
v budově. Motivační platové ohodnocení.
Nástup možný ihned. Své CV zasílejte na
e-mail: stomatologie1@gmail.com
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
nadstandardně technologicky 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.
tel.: 777 209 929
e-mail: info@klinikalazurit.cz
www.klinikalazurit.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku do
moderní kliniky v Praze 9. Nabízíme motivační
platové ohodnocení: základ + %. Požadujeme:
praxe v oboru, komunikativnost, pracovitost.
Životopis s foto zasílejte na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
www.artstom.cz
Zdravotnické zařízení s rozšířenou péčí
pro parodontologii a implantologii Praha 9 –
Černý Most přijme zubního lékaře, lékařku,
moderní vybavení, příjemné pracovní prostředí.
tel.: 777 826 226
e-mail: info@stomteam.cz
www.stomteam.cz
Stomatologické pracoviště v Praze 9 –
Černý Most, přijme lékaře, i bez praxe, na
plný i částečný úvazek. Možnost ubytování.
Více na webových stránkách.
tel.: 773 226 623
e-mail: info@implantaty-kriz.cz
www.implantaty-kriz.cz
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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
Stomatologické centrum Bakon, spol.
s r. o., v současné době sídlící v Praze 9,
hledá do nově budovaného moderního centra
v Praze 10 (metro Skalka) stomatologa/
stomatoložku (i absolventy) na HPP i VPP.
Nástup možný dle dohody. Nabízíme zkušený
kolektiv lékařů, laborantů, zajímavé platové
ohodnocení a další profesní růst. Více na
webu. CV zasílejte na e-mail. Telefonicky
p. Baran.
tel.: 602 311 588, 284 816 831-5
e-mail: ondrej.baran@bakon.cz
www.bakon.cz
Z. S. Hostivař, s. r. o., přijme zubního
lékaře/lékařku na plný nebo částečný úvazek.
Dále přijme zdravotní sestru/zubní
instrumentářku na plný či částečný úvazek.
Nabízíme práci s moderními přístroji,
k základní mzdě procenta z obratu, benefity,
vstřícný přístup k dalšímu vzdělávání. Nástup
možný ihned.
tel.: 603 251 423, 605 402 782
e-mail: z.s.hostivar@seznam.cz
Do moderní zubní ordinace v Odolené
Vodě, okres Praha-výhod, přijmeme zubního
lékaře/lékařku s praxí na plný úvazek. Klientela
zajištěna. Příjemný kolektiv, dobré platové
podmínky. Blízko Prahy, cca 20 min. od metra
Kobylisy. Vhodné i pro cizince.
tel.: 777 420 199
e-mail: info@z3centrum.cz
Do plně vybavené stomatologické
ordinace v centru Prahy přijmeme
lékaře/lékařku na plný i částečný úvazek.
Nástup dle dohody.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
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), příspěvky na školení, motivační platové
ohodnocení. Požadujeme zájem o obor,
znalost moderních postupů, komunikativnost.
Vaše CV zasílejte na
e-mail: implantace@gmail.com
www.kvalident.cz
Přijmu zubního lékař/lékařku
(absolventa/absolventku) do zavedené zubní
praxe se zaměřením na parodontologii
a implantologii v Domažlicích. Z části
německá klientela. Pozdější převod praxe
možný. Dotazy a CV na e-mail.
tel.: 606 849 961
e-mail: viktor.sticha@atlas.cz
Společnost Héthárši zubní ordinace, s. r. o.,
hledá vhodného kandidáta na pozicí zubní
lékař (-ka), požadujeme VŠ, práce na plný
úvazek, místo Mladá Boleslav, platové
ohodnocení 40 000 Kč/měs. a víc! Nástup
1. 3. 2016.
e-mail: stevohetharsi@gmail.com

Zaměstnám zubního lékaře-lékařku
v zubní ordinaci s. r. o. v Kolíně s možností
odkupu s. r. o. Samostatný odkup bez
zaměstnaneckého poměru možný ihned.
Smlouvy se ZP jsou pro 2 IČP.
tel.: 776 303 141
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@kolinskydent.cz
tel.: 604 775 973
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. Pro více informací kontaktujte:
Ladislava Petrová.
tel.: 602 279 694, 321 022 270
e-mail: ladislava.petrova@pol.agel.cz
http://poliklinika.agel.cz/index.html
Nabízím spolupráci 1 či 2 lékařům
v komplexně vybaveném stomatologickém
pracovišti v Blatné, okr. Strakonice. K dispozici
jsou dvě samostatné ordinace, vlastní laboratoř
a dentální hygiena. Spolupráci lze realizovat
formou pracovního poměru nebo pronájmu
s následným převzetím praxe. Možnost
přidělení obecního bytu.
tel.: 724 290 093
e-mail: olga.papackova@seznam.cz
Hledáme zubního lékaře (-ku). Jsme
atraktivní, moderní pracoviště v příjemné
a klidné lokalitě. Nacházíme se v nově
zrekonstruovaném objektu ve Vyšším Brodě,
v bezprostřední blízkosti rakouských hranic.
Zajišťujeme profesionální služby vysoké kvality
jak klientům České republiky, tak ze zahraničí.
Pro převažující rakouskou klientelu se
specializujeme zejména na estetickou
stomatologii, implantologii a chirurgii. Nabízíme
práci v příjemném kolektivu, v moderně
vybavených ordinacích, s podporou zkušených
kolegů, vysoké finanční ohodnocení, byt,
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
tel.: 775 588 940
e-mail: recepce@zahnklinik.cz
www.zahnklinik.cz
Do zavedené praxe v Mělníce přijmu
lékařku/lékaře/absolventa. K dispozici je
vybavená samostatná ordinace. V případě
zájmu pošlete CV na e-mail.
tel.: 777 871 112
e-mail: igor.denisov@seznam.cz
Do naší soukromé kliniky v Ústí nad
Labem přijmeme zubního lékaře. Nabízíme
nadstandardně vybavené ordinace, OPG,
CEREC technologii, implantační systémy
a mnoho jiných možností zaměření. Dále
nabízíme pružnou pracovní dobu, možnost
dalšího vzdělávání, nadstandardní platové
ohodnocení a příjemný kolektiv. Požadujeme
příjemný exteriér, milé vystupování, cit pro
práci a flexibilitu. Případná praxe je výhodou,
nikoliv podmínkou.
tel.: 777 262 685
e-mail: pettris@volny.cz

Hledáme vhodného kandidáta na pozici
stomatolog/stomatoložka do Ústeckého (Most),
Ostravského (Ostrava) a kraje hlavního města
Praha. Co očekáváme: převzetí stávajících
pacientů, přijímání nových, zájem o odbor a kvalitní
práci, příjemné vystupování dobrý přístup
k pacientům, dlouhodobou spolupráci. Nabízíme:
nadstandardní finanční ohodnocení při plném
výkonu i pro méně zkušeného lékaře, předání
praxe a potřebné zaškolení (možnost odborného
dohledu i pro absolventa), zavedenou ordinaci
s veškerým potřebným vybavením, firemní
vzdělávání a kursy, možnost zahraničních školení.
Jde o zaměstnání na hlavní pracovní poměr.
Nástup možný dle dohody. Informace o pozici:
pozice je vhodná pro absolventy.
tel.: 724 905 580
e-mail: denticapraha@gmail.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 podílu praxe možné. Nástup a výše
úvazku dle dohody, odměňování podle obratu.
Byt k dispozici. CV zašlete na
e-mail: ziskalova@audaciaklinik.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v Rychnově nad Kněžnou přijme
stomatologa s praxí, nebo absolventa.
Poskytujeme komplexní péči v oboru praktické
zubní lékařství, v oboru implantologie
a stomatochirurgie, oboru parodontologie ve
vybavenosti a odbornosti dentální hygieny.
Dále hledáme lékaře (-ku) se zaměřením
rozvíjet obor endodoncie a estetické
stomatologie. Podporujeme zájem o vzdělání
a odborný růst. Ortodoncie, zubní laboratoř,
RDG centrum v budově.
tel.: 494 515 694
e-mail: iva.domanova@cmail.cz
Přijmeme zubního lékaře nebo
absolventa do stomatologické praxe v centru
Hradce Králové. Pracoviště má smlouvu se
všemi ZP, je moderně vybavené, má vlastní
laboratoř v místě. Rozsah výkonů odpovídá
náplni PZL s převahou protetické stomatologie.
Dále nabízíme motivační finanční ohodnocení
+ podíl na zisku, zaměstnanecké benefity,
možnost postgraduálního vzdělávání.
tel.: 777 274 442
e-mail: katka.pavlikova@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 (i cizince) do
moderní ordinace v okrese Chrudim.
Zavedená klientela. Nástup 05–07/2016.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
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Zaměstnám zubního lékaře (i cizince) do
nové moderní ordinace v Pardubicích.
Zavedená klientela. Nástup 04–07/2016.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
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
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
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(absolventa/absolventku) do zavedené
stomatologické ordinace v Chocni (Pardubický
kraj). Nástup ihned. Nabízíme práci
v moderním prostředí, kompletní vybavení,
spolupráci se zubní laboratoří a dentální
hygienistkou. Životopisy zasílejte e-mailem.
Kontaktujte nás na
tel.: 465 471 029
e-mail: ordinace@podjabloni.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
Přijmeme zubního lékaře – absolventa,
Havlíčkův Brod. Moderní stomatologická
praxe nabízí prac. pozici pro zubního lékaře
– absolventa. Disponujeme moderním
vybavením, individual. přístupem a mladistvým
kolektivem. Seriózní prac. a platové podmínky
zajištěny. Bližší info na
e-mail: josefkasal@gmail.com
Zaměstnám zubního lékaře/lékařku
s praxí v zavedené ordinaci v Brně, na plný
nebo částečný pracovní úvazek. RVG, strojová
endodoncie, BeeFill.
e-mail: stomatologiebrno@gmail.com
Zavedené stomatologické centrum
umístěné ve středu 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

Do moderní stomatologické kliniky
v centru Brna přijmeme lékaře stomatologa.
Nabízíme: pracoviště vybavené dle
současných stomatologických trendů, RVG,
OPG atd., spolupráci s dentální hygienistkou
a zubním chirurgem – implantologem.
Ordinace, které jsou zaměřené na strojovou
endodoncii a estetickou stomatologii. Zajímavé
platové podmínky, podíl na zisku, podporu
vzdělaní a profesního růstu a velmi příjemný
mladý kolektiv. Požadujeme: praxi v oboru
minimálně 1 rok, nekonfliktnost, příjemné
vystupování a zájem o obor. Strukturované CV
zasílejte na e-mail nebo volejte.
tel.: 724 111 858
e-mail: djakub@vdental.cz
www.vdental.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. Práce na PC
a znalost AJ vítána. Životopis zašlete na
e-mail: mudr.nesrstova@gmail.com
tel.: 603 979 976
Stomatologická klinika FN u sv. Anny
v Brně, Pekařská 53, Brno, přijme lékaře
(-ku) (i absolventa) na plný úvazek na oddělení
dětského a dorostového zubního lékařství.
Nabízíme možnost přípravy k atestaci
z klinické stomatologie, Ph.D. program. Datum
nástupu 1. 6. 2016, příp. dle domluvy.
K žádosti přiložte strukturovaný životopis
včetně dokladů o dosaženém vzdělání, popř.
průběhu dosavadní praxe.
tel.: 543 183 407
e-mail: ludmila.markova@fnusa.cz
Přijmeme zubního lékaře nebo lékařku
na zástup za mateřskou dovolenou. Jedná se
o práci na plný úvazek, nástup v červenci
2016. Ordinace se nachází v Úrazové
nemocnici Brno, Ponávka 6. Kontaktujte
personální oddělení pí Štoudkovou.
tel.: 545 538 366
e-mail: s.stoudkova@unbr.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
konzilia 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

Společnost MUDr. Pavel Krejzlík, s. r. o.,
přijme do své ordinace v centru Brna zubního
lékaře. Možnost plného nebo zkráceného
úvazku, nástup možný od července 2016.
Dotazy, případně Vaše životopisy zasílejte na
e-mail: pavel.krejzlik@eczk.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 Dentálního centra Pod Hradbami ve
Znojmě hledáme šikovného, pečlivého
a svědomitého zubního lékaře/zubní lékařku
na celý (= 30 hodin týdně) či částečný úvazek.
Nabízíme velice dobré platové podmínky, práci
s moderními technologiemi a materiály,
příspěvek na ubytování. Operační mikroskop,
kofferdam, strojová endodoncie, beefill,
dentální hygiena, ortodoncie, úzká spolupráce
s výbornými laboratořemi. V našem dentálním
centru nabízíme klientům interdisciplinární
spolupráci praktické zubní lékařství –
ortodoncie – dentální hygiena. Zájemce mě
může kontaktovat na
tel.: 728 255 960
e-mail: ondrej.boril@seznam.cz
www.facebook.com/podhradbami
Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, přijme zubního lékaře (-ku) do
rozšiřující se praxe na plný nebo zkrácený
úvazek. Nástup dle dohody, nejlépe 7–9/2016.
Mladý kolektiv, kvalitní vlastní laboratoř a OPG,
dentální hygienistky. Pozdější podíl nebo
převzetí praxe je možné. Byt 3+1 nebo
1+KK k dispozici.
tel.: 608 136 410
e-mail: ekonom@maxidental.cz
www.maxidental.cz
Nadstandardní privátní praxe
v samostatném objektu v Břeclavi se stálou
klientelou a ordinací pro dentální hygienu 5 dní
v týdnu přijme schopného lékaře/lékařku pro
moderní provoz se zaškoleným personálem.
Ordinace je pobočkou dentálního centra
Welldent ve Zlíně. RVG, i. o kamera, endo
motor, apexlokátor a práce s kofferdamem
součástí vybavení. Možnost odborného
zaškolení ve Zlínském centru Welldent
a odborný dohled přímo v Břeclavi. Podíl
zahraniční klientely (Rakousko, Slovensko).
Výhodné finanční podmínky s podílem na
zisku.
tel.: 608 710 057
e-mail: info@welldent.cz
www.welldent.cz
Do zařízené ordinace v Moravském
Krumlově přijmeme nového zubního
lékaře/lékařku. Ordinace je vybavena
2 stomatologickými soupravami. Možnost
spolupráce s dentální hygienistkou, digitální
RVG, strojová endodoncie, Pentamix. Odborný
dohled a možnost konzultace jednotlivých
pacientů, možnost získání 3pokojového bytu,
podpora v dalším vzdělávání.
tel.: 604 213 662, 515 223 756
e-mail: mudr.tretinovamarta@seznam.cz
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Přijmu do nově zařízené ordinace ve
Vyškově zubního lékaře na HPP. S možností
absolvování předpromoční praxe. Nástup dle
dohody.
tel.: 724 094 120
e-mail: mudr.zuzana.novotn@seznam.cz
www.mudrzuzananovotna.cz
Do zavedené ordinace ve Vyškově
přijmu lékaře, ev. ordinaci pronajmu. Ordinace
je standardně vybavená – strojová endodoncie
Reciproc, RVG Vistascan, diodový laser,
služby dentální hygienistky. Spolupráce
s lékařem provádějícím mikroskopickou
endodoncii a stomatochirurgem. Špičková
laboratoř v místě. Možno pořídit kofferdam.
Příspěvky na obědy, ev. na cestovné.
MUDr. Marta Berčíková
tel.: 777 943 099, 517 347 830
e-mail: marta.bercikova@centrum.cz
www.kataloglekaru.cz
Přijmu lékaře/lékařku (i absolventy) na
plný nebo částečný úvazek do moderně
zařízené ordinace blízko Zlína. Nabízím
motivační finanční ohodnocení a příjemný
mladý pracovní kolektiv.
tel.: 605 860 773
e-mail: stoma.frystak@email.cz
UNIDENT stomatologické centrum Zlín
přijme zubního lékaře i absolventa. Moderně
zařízená klinika. OPG v objektu, CEREC,
mikroskop.
tel.: 576 776 580
e-mail: recepce@unident.cz
www.unident.cz
Ve Vsetíně zaměstnám zubního lékaře
s možností následného převzetí praxe. Jedná
se o zavedenou zubní praxi s dostatkem
pacientů na lukrativním místě v centru města
v bezprostřední blízkosti nemocnice, polikliniky
a lékáren.
tel.: 734 492 023
e-mail: vjohnova@email.cz
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
Hledám zubního lékaře (-ku) i absolventa
(-ku) do dobře vybavené zubní ordinace
v Holešově (Zlínský kraj). Nástup možný od
července 2016 nebo dle dohody. Nabízím práci
s moderním vybavením v příjemném prostředí,
spolupráci se stomatochirurgem, dentální
hygienistkou. Samozřejmostí je možnost
dalšího vzdělávání.
tel.: 605 754 961
e-mail: endent@endent.cz
www.endent.cz
Přijmu zubního lékaře/lékařku/absolventa,
do zavedené praxe v Bystřici pod Hostýnem.
Praxe je moderně vybavena (dvě
stomatologické soupravy, OPG, kompletní
vybavení pro strojovou endodoncii,
i. o. kamera, Satelec P5, piezzochirurgie,
Vector, kofferdam, elektrokauter). Odkoupení
praxe do budoucna možné.
tel.: 774 842 200
e-mail: zuzka.heinzova@gmail.com

Do zavedené ordinace v Bystřici pod
Hostýnem hledáme zubního lékaře/lékařku
nebo absolventa na zástup za MD. Nástup
možný ihned. V případě zájmu posílejte CV na
e-mail: zubar.bystrice@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.: 724179294
e-mail: starosta@obec-hovezi.cz
Do kolektivu moderního stomatologického
centra DENTAComfort, s. r. o., v Kroměříži
přijmeme šikovného kolegu/kolegyni. Naše
pracoviště je zaměřené na estetickou
stomatologii, prevenci, parodontologii, dentální
hygienu, dentoalveolární chirurgii a úzkou
spolupráci s ortodoncií, která je součástí
pracoviště. Nabízíme příjemný kolektiv
a moderní vybavení včetně OPG RTG, 3D CT,
laser. Požadujeme šikovnost, pozitivní přístup
k práci a chuť se vzdělávat.
tel.: 606 229 200
e-mail: sonanovackova@icloud.com
www.ortodoncie-kromeriz.cz
Do zavedené ordinace v Přerově
přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa/absolventku) na plný úvazek. Své
životopisy posílejte na e-mail.
tel.: 777 105 592.
e-mail: info@apexcentrum.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
Přijmu zubního lékaře (-ku) i absolventa
(-ku) do zavedené zubní ordinace v Novém
Jičíně. K dispozici OPG, RVG, i. o. kamera,
strojová endodoncie, SinicFill, kofferdam,
AirFlow. Dobré platové ohodnocení s podílem
na zisku. Podpora v inovativních postupech.
Nástup 2016, dle dohody. CV zasílejte na
e-mail. MUDr. Zuzana Landová
tel.: 777 657 669
e-mail: zubniordinace.novyjicin@seznam.cz
Přijmu lékaře (i absolventa) do mladého
kolektivu nově zařízené ordinace ve Vsetíně.
Pracujeme čtyřručně 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, příp. i částečný úvazek.
tel.: 777 590 393
e-mail: kozarkovahelena@centrum.cz

Hledáme lékaře/lékařku do našeho týmu.
Moderní stomatologická ordinace v Opavě
přijme 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. Můžete nás kontaktovat na
e-mail: pavel.ochonsky@seznam.cz
tel.: 721 222 097
www.modernistoma.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, klidné pracovní prostředí,
zaučenou sestřičku. Možno i na zkrácený
úvazek. Nástup dle dohody.
tel.: 776 276 412
e-mail: zubniordi@centrum.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku)
i absolventa do zavedené zubní praxe
v Karviné. V místě je ortodontista, lékař se
specializací stomatochirurgie, praktičtí lékaři,
hygienistky OPG, KEFALO, 3D, mikroskop
strojová endodoncie. Těší se na Vás mladý
kolektiv.
tel.: 602 754 383, 596 363 003
e-mail: recepce@webedenti.com
www.webedenti.com
Do zavedené zubní ordinace
v Kobeřicích, okr. Opava, přijmeme zubního
lékaře/lékařku (i absolventa). Nabízíme práci
na plný úvazek, samostatnou ordinaci,
přátelský kolektiv, dohled školitele. Praxe je
vybavena unity A-dec, RVG, strojovou
endodoncií. Zubní laboratoř v budově. Úzká
spolupráce s ortodontistou, stomatochirurgem
a implantologem. Zaměstnanecké benefity.
Požadujeme zájem o obor a zodpovědný přístup.
tel.: 737 417 603
e-mail: mrovcova@sendme.cz
Přijmu absolventa do nadstandardně
vybavené ordinace v Kunčicích pod
Ondřejníkem (40 km od Ostravy). OPG, RVG,
stroj. endo, podíl na zisku.
tel.: 605 168 683
e-mail: daniela.sablaturova@centrum.cz
www.zubni-ordinace.blog.cz
V roce 2016 přijmu do své ordinace
v Ostravě-Porubě lékaře (-ku). Nástup a výše
úvazku dle dohody (vhodné i pro absolventy
nebo po MD).
tel.: 608 082 568, 596 965 156, po 18.00 hod.
e-mail: pokojskyc@seznam.cz
Soukromé zubní centrum v Ostravě,
příjme do svého kolektivu zubního lékaře, též
absolventa. Možno na plný či částečný úvazek.
Moderní vybavení (OPG, RVG, práce
s kofferdamem, i. o kamera), finanční ohodnocení
s podílem ze zisku, mladý kolektiv, podpora
vzdělávání.
tel.: 777 907 589
e-mail: sedlarova.petra@gmail.com

LKS, 2016, ročník 26, číslo 3 / strana 7

PŘÍLEŽITOSTI
Hledám zástup v moderně zařízené
stomatologické ordinaci v Šilheřovicích
v blízkosti Ostravy po dobu MD.
tel.: 777 198 185
e-mail: gadentsro@gmail.com
http://gadentsro.wix.com/gadent
Zaměstnám absolventa/lékaře
v moderně zařízené zubní praxi
v Šilheřovicích v blízkosti Ostravy. Moderní
léčebné postupy, práce s moderními přístroji.
Motivující finanční ohodnocení.
tel.: 777 198 185
e-mail: gadentsro@gmail.com
http://gadentsro.wix.com/gadent
Do ortodontické ordinace přijmeme
absolventa se zájmem o ortodoncii.
e-mail: adri-ortodoncie@seznam.cz
Zaměstnáme zubního lékaře (-ku)
(i absolventa) na plný i částečný úvazek.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu (2 zubní
lékaři, 1 stomatochirurg, 3 dentální asistentky,
recepční), moderní vybavení (OPG, RVG,
strojová endodoncie, kofferdam), motivační
platové ohodnocení, pro absolventy –
přítomnost školitele ve vedlejší ordinaci.
Nástup dle domluvy. V případě zájmu nás
kontaktujte na
e-mail: kolarcik.dent@email.cz
www.kolarcikdent.cz
Súkromná zubná ambulancia pri Žiline
prijme zubného lekára/lekárku príp.
absolventa. Ponúkame prácu v moderne
vybavenej ambulancii, príjemný kolektív,
podporu ďalšieho vzdelávania a motivujúce
finančné ohodnotenie.
tel.: +421 907 274 901
e-mail: dentalprevent@gmail.com

zubní lékaři – poptávka
Zubní lékařka s 4letou praxí hledá
částečný úvazek v Praze na 1–2 dny v týdnu.
Baví mě záchovná stomatologie, RCT,
protetika, protetika na impla, specailizované
výkony v pedostomatologii. Pracuji s OM.
Zubařina je mým zaměstnáním i koníčkem.
Těším se na nabídky od stejně zapálených
nadšenců.
e-mail: zubni@centrum.cz
Zubní lékařka z Prahy hledá uplatnění
na ČÚ v zavedené praxi do 60 km na východ
od Prahy. Požaduji: možnost bydlení v místě
(městě) provozování praxe.
e-mail: maja.sedova@seznam.cz
tel.: 602 839 091

zaměstnanci – nabídka
Přijmeme zdravotní sestru do moderně
vybavené zubní ordinace v Praze na
Vinohradech na částečný úvazek (2–3 dny
v týdnu). Příspěvek na penzijní připojištění,
3000 Kč ročně na vzdělávání,
tel.: 603 260 820
e-mail: mojezubysro@gmail.com

Soukromé stomatologické zařízení –
MUDr. M. REJCHRT STOMATOCHIRURGIE,
s. r. o., Olšanská 7, Praha 3, přijme zdravotní
sestru na plný/částečný úvazek. Nabízíme:
plně vybavené pracoviště, motivační finanční
ohodnocení. Nástup možný ihned. Své
životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: sperlova@nemosambulance.cz
Do zavedené soukromé praxe v P4,
přijmeme spolehlivou, šikovnou, milou
zdravotní sestřičku na HPP. Nabízíme dobré
platové ohodnocení, prac. doba po–čt, mladý
a milý kolektiv, hezké prostředí.
tel.: 739 207 590
e-mail: cajky@seznam.cz
www.podkovka.cz
Přijmu zubní sestru/zubní
instrumentářku na částečný úvazek do
soukromé zubní ordinace v Praze 5. Nástup
je možný ihned.
e-mail: dr.shmadiuk@gmail.com
Rozšiřující se zubní praxe v Praze 5
u M Anděl přijme zubní instrumentářku na
částečný úvazek (0,5). Požadujeme vstřícný
přístup k pacientům a spolehlivost. Praxe není
podmínkou. Základy AJ nebo FJ vítány.
Nabízíme dobré platové ohodnocení, příjemný
kolektiv a prostředí. Nástup možný od 5/2016.
e-mail: andeldent@seznam.cz
Přijmu zubní sestru/instrumentářku na
částečný úvazek do ordinace v Praze 8 –
u metra Palmovka. Požaduji pracovitost, zájem
o obor, příjemné vystupování a práci na PC.
Nástup možný ihned!
tel: 608 112 151
e-mail: zdravezuby@volny.cz
Do moderní zubní kliniky v Praze 8
– Karlíně přijmeme zubní instrumentářku
nebo zdravotní sestru na plný či částečný
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).
Podporujeme pravidelné vzdělávání
a inovativní přístup. Samozřejmostí je
i nadprůměrné finanční ohodnocení.
Požadujeme kladný přístup k pacientům,
ochotu učit se novým věcem.
tel.: 607 029 829
e-mail: info@dentalkarlin.com
www.dentalkarlin.com
Stomatologické pracoviště v Praze 9 –
Černý Most přijme asistentku na plný
i částečný úvazek. Možnost ubytování. Více na
tel.: 773 226 623, 775 998 344
e-mail: petra.jedlickova@email.cz
www.implantaty-kriz.cz
Do zubní ordinace v Praze 9-Prosek
přijmeme zdravotní sestru/zubní
instrumentářku na plný úvazek. Nabízíme
práci v mladém kolektivu, motivační platové
ohodnocení. Praxe v oboru vítána, ale není
podmínkou.
tel.: 774 164 605
e-mail: prahadent@gmail.com

Přijmeme šikovnou sestřičku (zubní
instrumentářku) do moderní kliniky v Praze 9.
Nabízíme práci v mladém kolektivu, motivační
platové ohodnocení. Nástup od 1. 4. 2016.
Požadujeme: praxe v oboru, komunikativnost,
pracovitost. V případě zájmu posílejte
strukturovaný životopis + foto na
e-mail: artstom@seznam.cz
tel.: 777 577 151
www.artstom.cz
Soukromá stomatologická praxe v Praze 10
přijme zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku na poloviční úvazek, na dobu
určitou. Praxe na stomatologii minimálně 1 rok
nutná. Možno i pro pracující důchodkyni.
tel.: 274 822 853
Přijmu sestru na plný příp. zkrácený
úvazek do moderní, zavedené zubní ordinace
v Praze 10-Vršovicích. Pracoviště je součástí
soukromé zubní kliniky, zaměření pracoviště –
protetika, implantologie. Nabízím příjemné
prac. prostředí, pohodový kolektiv, slušné
finanční ohodnocení. Požaduji min. 1 rok
praxe, příjemné profesionální vystupování,
orientaci v oboru, práce s PC.
e-mail: doktor@dentomanek.cz
Městská poliklinika Praha přijme
všeobecné sestry na LSPP zubní do směn.
Požadujeme SZŠ, osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného
dohledu („registrace“), praxe na zubním
oddělení výhodou. Nabízíme práci na dohodu
o pracovní činnosti s možností výběru směn na
zubní pohotovosti v centru Prahy. Nástup
možný ihned nebo dle dohody. Své CV prosím
zasílejte na e-mail.
tel.: 222 924 214
e-mail: t.brunerova@prahamp.cz
www.prahamp.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v centru Prahy přijme sestru/zubní
instrumentářku. Nabízíme nadstandardní
pracovní prostředí, výborné platové podmínky.
Možný je i zkrácený pracovní úvazek.
tel.: 221 462 300, 602 838 456
e-mail: bugler.zl@seznam.cz
www.dentalcliniczlataprague.cz
Přijmu zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku do stomatologické ordinace
v Mladé Boleslavi s nástupem od 6/2016.
Zástup na 3 roky, poté možnost další
spolupráce.
tel.: 722 153 135, 607 123 030
e-mail: mudrbilkova@seznam.cz
Stomatologická ordinace Klatovy přijme
zdravotní sestru, zubní instrumentářku na
plný pracovní úvazek od 6/2016. Praxe ve
stom. ordinaci není podmínkou. Bližší
informace po zaslání CV na
e-mail: stomapraxe@email.cz
Přijmeme zdravotní sestru/zubní
instrumentářku do zubní ordinace v Teplicích
(okolí). Hledáme zdravotní sestru na plný
pracovní úvazek. Požadujeme: příjemné
vystupování, vysoké pracovní nasazení,
ochota učit se, spolehlivost. Nástup možný
ihned. Příspěvek na dopravu.
tel.: 775 097 845
e-mail: nisa100@seznam.cz
www.stomakrupka.cz
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Přijmu všeobecnou zdravotní sestru,
zubní instrumentářku do zavedené zubní
ordinace na polikliniku Brno-Lesná. Volat
můžete každý všední den od 8.00 do 12.00
hod.
tel.: 548 222 208
Do zubní ordinace ve Velkém Ořechově
přijmu zubní instrumentářku na zástup po
dobu mateřské dovolené. Nástup na začátku
dubna 2016.
e-mail: lucie.zak@email.cz
tel.: 702 072 282, 577 159 579
Přijmeme na HPP zubní sestru, zubní
instrumentářku. Minimálně úplné střední
vzdělání zdravotnického směru. 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
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.
Min. roční praxe v oboru, uživatelská
znalost/práce s PC, nástup dohodou.
e-mail: roman.dufek@dentalstyl.cz
tel.: 605 151 530
www.dentalstyl.cz
Přijmu šikovnou zdrav. sestru nebo
dent. hygienistku do zubní ordinace
v Lázních Bohdaneč.
tel.: 603 221 767 po 18.00 hod.
www.MudrJanaStechova.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
Soukromé stomatologické zařízení Stomatologické centrum v Praze 1 přijme
dentální hygienistku na plný/částečný
úvazek. Nabízíme: plně vybavené pracoviště
a motivační finanční ohodnocení. Nástup
možný ihned. V případě zájmu zasílejte CV na
e-mail a nebo nás kontaktujte na
tel.: 224 228 557, 67
e-mail: info@stomacentrum.cz
www.stomacentrum.cz
Přijmu dentální hygienistku na
částečný úvazek (2–3 dny v týdnu) do
zavedené, moderně vybavené zubní ordinace
v Poličce (okres Svitavy). Nástup nejlépe
7/2016, event. i dříve. Životopis a motivační
dopis zasílejte, prosím, na
e-mail: polickadent@email.cz
e-mail: leona.kaspar@email.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
V Českých Budějovicích přijmu
dentální hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
www.ortodoncie-jindra.cz
Přijmeme dentální hygienistku do
zavedené ordinace v Brně.
tel.: 775 908 775
e-mail: standent@seznam.cz
www.dentalia.cz
Do zubní ordinace v Brně
Žabovřeskách přijmeme na částečný úvazek
dentální hygienistku. Požadujeme zájem
o obor, flexibilitu a profesionální přístup.
Nabízíme plně vybavené pracoviště, podporu
dalšího vzdělávání, motivační finanční
ohodnocení. Svůj životopis zasílejte na
e-mail: pvyhlidalova@gmal.com
Do nově vzniklé zubní ordinace v okrese
Brno-venkov přijmu dentální hygienistku.
tel.: 608 405 855
e-mail: stomatologie@seznam.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

zaměstnanci – poptávka
Zubní instrumentářka, spolehlivá,
pracovitá, s letitou praxí, hledá práci v ordinaci
nebo recepci na zkrácený úvazek, popř.
záskok, brigádu. Pouze Praha.
tel.: 775 314 328
e-mail: citmartina@seznam.cz
Zubní instrumentářka a dentální
hygienistka s praxí hledá práci na HPP.
Nástup možný od května 2016 nebo dle
dohody. Nejlépe Praha 6, 7 a centrum.
tel.: 602 215 023
e-mail: nomarkeno@seznam.cz
Zdravotní sestra – 13 let praxe v zubní
ord. na P1. Hledám zaměstnání na plný či
zkrácený úvazek opět v centru Prahy nebo
na P-východ. Registrace, PC, protetika, endo,
RTG, účt. ZP, základy AJ, RJ. Pracovitá,
flexibilní, samostatná, vstřícná, zájem o obor
a zajištění bezproblémového chodu ordinace.
tel.: 739 303 463
e-mail: pavmichalova@seznam.cz

informace
SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi pražské lékařské
fakulty, obor stomatologie, r. 1961,
přihlaste se, prosím, na moji
e-mailovou adresu, abychom
si dohodli naše setkání
po pětapadesáti letech!
tel.: 251 814 927 práce, 604 751 715
e-mail: mudr.jiri.kotatko@seznam.cz
.

UNIDENT stomatologické centrum Zlín
přijme dentální hygienistku. Moderně
zařízená klinika, OPG v objektu.
tel.: 576 776 580
e-mail: recepce@unident.cz
www.unident.cz
Přijmeme do moderních ordinací
v Ostravě a Havířově zubní hygienistku.
Nadstandardní podmínky. Možnost dalšího
vzdělávání. Práce v mladém kolektivu na
nových zubních klinikách.
tel.: 777 853 884
Přijmeme dentální hygienistku na
částečný pracovní úvazek do zubní ordinace
v Hlučíně. Nástup možný ihned. Váš životopis,
prosím, zašlete na
e-mail: dobrozub@email.cz
tel.: 604 690 534
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