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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 kovové registračky čtyřa pětizásuvkové, od renomované anglické
firmy BISLEY. Použité, nepoškozené, čisté,
většina uzamykatelné. Byly používány
v archivu větší firmy. Cena za kus 990 Kč.
Původní cena 8–13 000 Kč za kus. Mohu
zajistit dopravu, fotografie zašlu.
tel.: 603 554 390
e-mail: josefbarous@seznam.cz
Prodám přístroj na vakuové tvarování
fólií – Proform. Dále nabízím k prodeji 2 starší,
zachovalé laboratorní stoly. Cena dohodou.
Nejlépe vidět osobně. Náchod.
e-mail: marky.prouza@centrum.cz
Prodám horkovzdušný sterilizátor
HS 122A, r. v. 1989, používaný asi 10 let,
v dobrém technickém stavu s dokumentací.
Středočeský kraj, cena 3000 Kč. Vlastní odvoz
možný ihned.
tel.: 721 972 059
Prodám apexlokátor Raypex 5 firmy
VDW, ve velmi dobrém stavu. Původní cena
25 000 Kč, nyní za 4000 Kč. V ceně jsou dva
nové kabely k sondě v hodnotě 2600 Kč
a prohlášení o shodě.
tel.: 774 297 027
Prodám RTG Minident 2 ks s platnou
zkouškou dlouhodobé stability, funkční 1 ks
á 5000 Kč, dále nástěnný automatický
vyvolávač 4500 Kč, přidám snímky Agfa cca
200 ks a zbylou chemii zdarma. Praha.
tel.: 774 081 850
e-mail: duzub@seznam.cz
Prodám 3 ks originál funkčních
halogenových světel na soupravy ADEC.
Cena dohodou.
e-mail: filip.pekarek@seznam.cz
Prodám sadu držáků na RTG snímky –
Hawe X-ray Holders (2 na frontu, 2 distálně,
1x parobite, 1x bitewing), pův. cena 2100 Kč,
nyní 500 Kč. Zn: koupeno omylem, potřebuji
držáky na sensor.
tel.: 605 216 294
e-mail: zubarbrno@seznam.cz
www.zubarbrno.cz

Prodám funkční turbínky: 1x Kavo Super
– Torque LUX 3 650 B (včetně rychlospojky),
1x Kavo COMPACT tourque 636 CP, 2x W&H
Synea TA-98 L (včetně rychlospojek), 1x W&H
Synea TA-98 LC, 1x W&H turbínka TREND
TC-95 RM Midwest, 1x Lares 757 Workhorse
(včetně rychlospojky, 1x Dentos SNR-0310
(včetně rychlospojky), 1x CST65 včetně
rychlospojky, funkční kolínka: 1x Kavo
Intramatic 10 CH reduced, 1x W&H Trend
WD-56, a funkční mikromotory: 1x AM 25 LT
s rychlospojkou, 1x Bienair MC3 IR nesvětelný,
ceny dohodou.
e-mail: filip.pekarek@seznam.cz
Prodám automatický vyvolávač RTG
snímků – Durr XR 04 s ohřevem, plně funkční
+ fólie na vyvolané snímky. Cena dohodou.
tel.: 604 465 505
e-mail: alice.rychtecka@seznam.cz
Prodám velmi málo používanou
(cca 1 rok) keramickou pec Vita Vacumat 40.
Cena dohodou.
e-mail: bumba@raz-dva.cz
Prodám odlučovač amalgámu
SKANTECH s krytem, cena dohodou.
tel.: 776 85 70 49
e-mail: mirka.zlatnikova@seznam.cz
Prodám laboratorní komplet Marathon
Handy 700, téměř nepoužívaný. Cena
19 000 Kč.
e-mail: zubar.mirek@gmail.com
Prodám japonskou zubní soupravu
Belmont Voyager, 4 nástroje, barva křesla
modrá. Cena dohodou, levně.
e-mail: blazek.iv@tiscali.cz
Prodám externí světelný UZ přístroj
Woodpecker UDS-E, téměř nepoužívaný,
včetně všech koncovek. V záruce do 8/2017,
foto pošlu na vyžádání.
tel.: 776 885 396
e-mail: z.lekarka@gmail.com
Prodám RTG, Mini dent 75, r. v. 2005,
Stericell 55 cena 20 000 Kč, svařovačku fólií +
různé velikosti fólií, cena 5000 Kč, Raypex 4,
cena 3000 Kč a regulovaný zdroj pro
mikromotor Marathon Handy 700 za
15 000 Kč. Pište na
e-mail: zubar.mirek@gmail.com
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Prodám stomatologické nástroje a další
vybavení zubní ordinace.
tel.: 723 636 470
Prodám za 10 000 Kč plně funkční 12 let
starou radioviziografii vhodnou pouze pro
operační systém Windows XP. Jedná se
o Gendex, Visualix/Gx-S (CCDH3-HDI), senzor
velikosti 1 (aktivní plocha 20 x 30 mm).
tel.: 603 927 134
e-mail: ordinace@jiri-zemen.cz
Prodám endomotor na rotační
opracování koř. kanálků VDW Silver, téměř
nepoužitý – 15 000 Kč; ruční vyvolávač RTG
snímků – 2900 Kč.
tel.: 723 474 487
e-mail: jmatous@volny.cz
Prodám SKANTECH SG-32C separátor
amalgámu s plastovým bílým krytem. Cena
dohodou. Stolek na tyč světla zubní soupravy,
otočný. Cena 500 Kč.
tel.: 776 273 319
e-mail: vaclavfrana@email.cz

koupím
Koupím starší typ RVG Gendex eHD
kompatibilní s Windiws XP.
tel.: 774 164 605
e-mail: prahadent@gmail.com
Koupím intraorální kameru Gendex EZ1
kompatibilní s Windiws XP.
e-mail: prahadent@gmail.com

stomatologické praxe – nabídka
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
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

Prodám zavedenou praxi. Plně vybavenou
ordinaci v provozu, lokalita Praha 1, čekárna,
denní místnost, klimatizace, A-dac Belmont
souprava, RVG,PC-dent.
tel.: 776 674 096
www.dentalesteticclinic.cz
Přenechám velice dobře zavedenou
zubní praxi v blízkosti Karlova náměstí
v Praze. Možný je i případný pronájem. Stálá
klientela všech věkových kategorií, smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami. Hezké
prostředí, možnost parkování. Zdravotní
důvody.
tel.: 723 905 174
e-mail: zubniordi@email.cz
Prodám zavedené moderně vybavené
Centrum Zubní péče AJ Dent, Blahoslavova
292/8, Praha 3. Máme smlouvy se ZP.
tel.: 720 685 594
e-mail: aneta.menclova@seznam.cz
www.ajdent.cz
Prodám zubní ordinaci s vybavením
(prostory v pronájmu), zavedená klientela,
smlouvy se ZP. Zn.: důchod – spěchá,
Praha JM I (pracuji do června 2016 vč.).
tel.: 604 810 063
e-mail: jirka.kocourek@post.cz
Nabízíme na prodej zavedenou zubní
laboratoř v poliklinice v Praze 4 se zavedenou
stálou klientelou, zajišťující pevnou
a snímatelnou protetiku s mnohaletou praxí
a zkušenostmi. Nabízíme na prodej zařízenou
ambulantní zubní ordinaci s klientelou,
s možností uzavření smluv se zdravotními
pojišťovnami v Praze 4 a Praze 1.
tel.: 604 286 726
Nabízím k pronájmu zařízenou zubní
ordinaci dentální hygienistce/ovi na 1–2 dny
v týdnu na lukrativním místě, přímo u stanice
metra Anděl (pouze pronájem, ne
zaměstnání). Odborný garant zajištěn.
V případě zájmu volejte
tel.: 723 980 750
e-mail: peliskaliska@seznam.cz
Nabízím k pronájmu na 1–3 dny v týdnu
kompletně vybavenou zubní ordinaci
v Praze 5-Smíchov.
e-mail: tour-eifel@seznam.cz
Prodám privátní stomatologickou praxi
v Praze 5 bez smluv se ZP. Nové vybavení,
slušná česká a zahraniční klientela.
e-mail: prodejordinace@email.cz
Nabízíme k pronájmu vybavenou
v souladu s obecně platnými předpisy zubní
ordinace v Praze, na dostupném místě pár
kroků od stanice metra Jinonice. Společné
prostory zahrnují recepci s čekárnou, RVG,
OPG, místnost pro sterilizaci, denní místnost
s kuchyňkou pro personál a sociální zařízení.
Ordinace a čekárna jsou vybaveny klimatizací,
LAN, telefonem, WiFi sítěmi a alarmem.
Bezbariérový přístup a garážové stání. Cena
dohodou. Bližší informace na
e-mail: dent@ugorix.cz
www.ugorix.cz

Nabízím pronájem vybavené
stomatologické ordinace
v Praze 9 – Horní Počernice.
tel.: 607 789 521
e-mail: mladen.cvetanov@centrum.cz
Nabízím k pronájmu nové vybavené
stomatologické křeslo VITALI pro ortodontistu
nebo hygienistku v moderně vybavené zubní
ordinaci v Praze 9, blízko metra
Českomoravská u OC Harfa.
tel.: 773 608 300
e-mail: medicdent@seznam.cz
www.medicdent.cz
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
Přenechám praxi v Praze 10, smlouvy
se ZP, zavedená klientela, ordinace
s čekárnou. V budově OPG, laboratoř
a stomatochirurgie.
tel.: 776 661 341, 16:00–19:00 hod.
v pracovní dny
e-mail: vlachova.d@seznam.cz
Přenechám zavedenou stomatologickou
praxi v Kašperských Horách (okr. Klatovy).
Smlouvy se ZP zajištěny. Prostory v majetku
města, perfektní nájemní podmínky. Zavedená
klientela. Ubytování zajištěno přímo
v Kašperských Horách. Dohoda jistá.
tel.: 775 183 413
e-mail: kohout.zubar@seznam.cz
Prodám dobře zavedenou zubní praxi se
smlouvami se ZP. Ordinace je v klidné části
města Kolína.
tel.: 606 113 645, 321 724 295
e-mail: monika.ctrnactova@seznam.cz
Přenechám zavedenou praxi
v Karlových Varech (odchod do důchodu).
Odprodej zařízení cca 90 000 Kč. OPG
a laboratoř v budově. Preferuji převod po
současném 2–3měsíčním souběhu s novým
vlastníkem, leden 2017.
e-mail: podjan@volny.cz
Prodám, případně pronajmu
zavedenou a dobře vybavenou zubní ordinaci
(RVG, OPG, dvě moderně vybavená
stomatologická pracoviště) se stálou klientelou
a smlouvami se ZP v Lomnici nad Popelkou
(blízkost Krkonoš a Českého ráje). Zubní
laboratoř je v budově praxe. Možnost
ubytování v téže budově v nově
rekonstruovaném bytě 3 + 1. Možnost
zaškolení i pro absolventa. Nástup možný
ihned.
tel.: 607 165 124
e-mail: magda.stehlikova@email.cz
Prodám zavedenou zubní praxi
umístěnou na městské poliklinice v Lomnici
nad Popelkou, okr. Semily. Smlouvy se ZP.
Zn. důchod.
tel.: 737 123 577
e-mail: verostova@tiscali.cz
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Prodám dobře prosperující
stomatologickou praxi v Poliklinice III.,
Benešova tř., Hradec Králové (z důvodu
vážného úrazu). Dobré umístění, parkoviště,
široký spád. Nadstandardní vybavení: křeslo
A-dec, RVG, elektrokauter, 3 protet. sady na
implantáty, Profin-Eva, ozon, bezdrátový
endomotor, Pentamix, chir. vybavení na
miniimplantáty, Cacan, klimatizace aj., seznam
zašlu. Sestra k dispozici. Cena rozumná.
tel.: 603 732 337
e-mail: l.kulhanek@volny.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
Dvě samostatné zařízené ordinace se
nachází v třetím nadzemním podlaží v Office
domě na náměstí Republiky, Paláci Hybských,
ve středu města Pardubice. Je k nim
bezbariérový přístup pomocí výtahu. Současný
nájemce nabízí sdílení těchto prostor, ideálně
pro zubního lékaře se specializací na
ortodoncii. Pak je možné využít i zubařské
křeslo. Toto ale není podmínkou. Obě ordinace
mají samostatný vchod ze středové chodby,
jsou v samostatném kompletně
zrekonstruovaném křídle domu pod dvojím
uzamčením se všemi povoleními k využívání
pro lékařskou praxi. K dispozici je rentgen,
technické místnosti, laboratoř, velká čekárna
a zázemí v podobě toalet včetně pro postižené
občany a samostatná kuchyňka. V ceně nájmu
jsou veškeré provozní náklady a náklady na
elektrickou energii. Bezproblémové zřízení
internetu. Ideální adresa v centru města
s velkými stanicemi MHD v nejbližší
vzdálenosti. V okolí maximální možnost využití
služeb pošty, advokátů, notářů, Czechpointu,
stravovacích zařízení ap.
e-mail: drmilan@seznam.cz
tel.: 724 657 596
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 Ing. Václav Fišer.
tel.: 724 189 550
e-mail: obec@rohovladovabela.cz
www.rohovladovabela.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.
tel.: 776 532 543
e-mail: ehlakoff@gmail.com

Nabízím k převzetí zavedenou
stomatologickou praxi v Soběslavi, okres
Tábor, moderně zařízenou, se stálou klientelou
a s možností dalšího navýšení počtu pacientů.
Ošetření je prováděno jak plně hrazené
pojišťovnami, tak hrazené pacientem.
Podzim 2016.
e-mail: les.ord@volny.cz
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 zdravotního 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, instrumentárium.
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
Prodáme stomatologickou praxi s. r. o.
v centru Chotěboře. Dvě samostatné, plně
vybavené zavedené prosperující ordinace
(Planmeca křesla, OPG, RVG, Kauter, Endo).
Laboratoř v budově. Odchod do zahraničí.
tel.: 569 623 980
e-mail: anderj@email.cz
Přenechám stomatologickou praxi
v Brně, smlouvy se všemi ZP.
e-mail: zubnipraxebrno@seznam.cz
Z důvodu stěhování výhodně přenechám
částečně zařízenou zavedenou zubní ordinaci
s klientelou a smlouvami se ZP v Brně
– Starém Lískovci. V ordinaci jsou rozvody na
dvě křesla, bezproblémové parkování přímo
u budovy.
tel.: 777 112 739
e-mail: optimo.dental@gmail.com
Prodávám zavedenou stomatologickou
praxi v centru Brna – odchod do důchodu.
Ordinace je plně vybavena, má zavedenou
klientelu a smlouvy se ZP, s. r. o. Pro více
informací mne kontaktujte na
tel.: 732 476 678
e-mail: zubniordinacevbrne@gmail.com
Prodám zavedenou stomatologickou
praxi ve Šlapanicích, okr. Brno-venkov.
Ordinace, má zavedenou klientelu a smlouvy
se ZP. Pro bližší informace mne prosím
kontaktujte v dopoledních hodinách.
tel.: 544 245 309
Přenechám zavedenou stomatologickou
praxi v Brně, se stálou klientelou a smlouvami
se ZP. Cena dle dohody. Ordinace je v pronajatých
prostorách nově zrekonstruované
stomatologické polikliniky s ordinacemi
odborných lékařů (stomatochirurgie,
parodontologie, ortodoncie, dentální hygiena),
RTG a OPG. V místě dobrá dostupnost MHD,
parkoviště. Předpokládaný odchod do důchodu
v 2. pol. r. 2016, termín předání dohodou.
tel.: 602 703 631
e-mail: evapire@seznam.cz

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi
bychom Vám nabídli pronájem ordinace
v moderním prostředí stomatologického centra
ve Zlíně a technické zázemí vybavenosti
kliniky (CEREC, panoramatický RTG, operační
mikroskop, Entonox a SmartX). Nabízíme Vám
i pomoc v oblasti administrativy, marketingu
a právního poradenství. Zde se můžete podívat
na video, na kterém si můžete naši kliniku
prohlédnout: https://youtu.be/zej6-OkGcrc Zubní klinika ve Zlíně Vám nabízí ordinace.
Těšíme se na budoucí spolupráci.
tel.: 576 776 580
e-mail: recepce@unident.cz
www.unident.cz
Pronajmu zubní ordinaci v Ostravě
– Mariánských Horách, vybavení ordinace dle
domluvy se zájemcem.
tel.: 776 857 049
e-mail: mirka.zlatnikova@seznam.cz
Prodám ihned zavedenou zubní ordinaci
s. r. o. včetně vybavení v centru Havířova
z důvodu odchodu do důchodu, smlouvy se
všemi ZP, cena dohodou.
tel.: 596 814 817
e-mail: orion4@volny.cz
Nabízím k prodeji zavedenou zubní
ordinaci v pronajatém prostoru zdrav. střediska
v Karviné – Novém Městě. Smlouvy se všemi
ZP. Plánovaný odchod do důchodu, cena
dohodou.
tel.: 603 481 388, 596 318 505
Předám zavedenou stomatologickou
praxi ve Vrbně pod Pradědem, kdykoliv,
pokud možno ihned.
tel.: 737 732 441
e-mail: b.sankova@seznam.cz
Nabízím k prodeji zubní ordinaci
v Orlové, prostory v pronájmu, laboratoř
v místě, stálá klientela, smlouvy se všemi ZP.
Praxi možno převzít od 1. 1. 2017.
tel.: 604 421 440
Prodám nebo pronajmu zavedenou
stomatologickou ordinaci ve Frenštátě pod
Radhoštěm z důvodu odchodu do důchodu.
tel.: 728 202 602
e-mail: dresler.jiri@gmail.com

stomatologické praxe – poptávka
Koupím/převezmu zavedenou zubní
ordinaci se smlouvami se ZP v Praze a okolí.
e-mail: jostarazi@seznam.cz
tel.: 774 807 764
Mladý český zubař s víceletou praxí
hledá k převzetí zavedenou stomatologickou
ordinaci se smlouvami se ZP v Praze nebo ve
Středočeském kraji.
e-mail: koupeordinace@seznam.cz
Koupím stomatologickou praxi v Čáslavi
a okolí.
e-mail: caslav2015@seznam.cz
Odkoupím ihned, popřípadě v budoucnu,
stomatologickou praxi v Olomouci. I bez
vybavení.
e-mail: doktorol@email.cz
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Převezmu stomatologickou praxi
se zavedenou klientelou od důchodce.
tel.: 773 608 300
e-mail: medicdent@seznam.cz
www.medicdent.cz
Koupím nebo převezmu zavedenou
stomatologickou praxi se smlouvami se ZP ve
Středočeském, Královéhradeckem nebo
Jihočeském kraji.
tel.: 420 773 032 638
e-mail: irkadance@gmail.com
zubarhelp@seznam.cz

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.
Do moderní zavedené ordinace v centru
Prahy přijmeme pečlivou lékařku nebo lékaře
stomatologa s minimálně dvouletou praxí na
plný úvazek. Motivační podmínky, příjemné
prostředí a smlouvy se ZP. Nástup ihned.
Hlavní město Praha/Praha 3.
tel.: 720 685 594
e-mail: aneta.menclova@seznam.cz
www.ajdent.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) s praxí do
stomatologického zařízení v centru Prahy.
Nabízíme příjemné prostředí, moderní
vybavení, možnost dalšího vzdělávání
a spolupráce se specialisty v oboru protetické
stomatologie, dentoalveolární chirurgie,
implantologie a ortodoncie. Požadujeme
spolehlivost, komunikativnost a zájem o obor.
tel.: 603 483 056
Hledáme stomatologa/stomatoložku do
soukromých zdravotnických zařízení v Praze.
Požadujeme: min. 1 rok praxe, loajálnost,
pozitivní přístup, příjemné a reprezentativní
vystupování, časovou flexibilitu, anglický jazyk
a další jazyky výhodou. Nabízíme: zázemí
moderního pracoviště, odpovídající platové
ohodnocení + další benefity, podporu
vzdělávání, možnost osobního a profesního
růstu, nástup možný ihned, po zaškolení
možnost samostatné práce pod odborným
dohledem. Pokud hledáte práci na této pozici,
naše nabídka Vás oslovila, zašlete nám svůj
životopis s kontaktem na uvedenou e-mailovou
adresu. Váš životopis si rádi přečteme
a popřípadě Vás kontaktujeme pro domluvení
osobního setkání, kde bude možné se
dozvědět bližší informace.
tel.: 724 593 991
e-mail: valentova@fidentia.eu
Do moderně vybavené zubní ordinaci
v centru Prahy přijmeme zubního lékaře
(-ku) (absolvent/ka) na plný nebo částečný
úvazek. Nabízíme velmi dobré platové
podmínky a velmi flexibilní pracovní dobu.
CV s fotografií pošlete, prosím, na
e-mail: zubni@email.com

Přijmu zubního lékaře (-ku) do našeho
týmu. Ordinace v centru Prahy s širokým
okruhem pacientů a technickou vybaveností
podporující moderní standardy péče. Vhodné
pro absolventa s roční praxí, nebo pro lékaře
s delší praxí bez specializace, nebo se
specializací parodontologie. Stabilní prostředí,
dobré platové podmínky a efektivní odborný
růst.
tel.: 603 707 217
e-mail: filippi@smart-care.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. V případě zájmu
zasílejte, prosím, své životopisy na
e-mail: flidrova.tereza@seznam.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.
tel.: 777 717 618
e-mail: implantace@gmail.com
www.kvalident.cz

Do soukromé stomatologické ordinace
Ridet, s. r. o,. v Praze 4-Chodov hledáme
lékaře. V ordinaci je OM, i. o. RTG, Vistascan,
OPG, Reciproc Gold, dentální hygienistka.
Nástup i úvazek a rozvržení pracovní doby dle
dohody. Uvítáme nadšence do OM enda, chira
a impla, podpoříme touhu po profesním rozvoji.
Těšíme se na Vás! Tým Ridet.
tel.: 603 269 949
e-mail: info@ridet.cz
www.ridet.cz

Přijmu zubního lékaře s praxí do
moderní ordinace v Praze 1.
e-mail: zub.lekar@seznam.cz
tel.: 776 674 096
www.dentalesteticclinic.cz
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
zavedené klientele. Pracovní a mzdové
podmínky při osobním jednání. Nástup možný
od 4/2016.
e-mail: vaclavak1@post.cz
Do plně vybavené stomatologické
ordinace v Praze 1 přijmeme lékaře/lékařku
na plný i částečný úvazek.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Moderní nadstandardně vybavená
a zavedená zubní klinika v Praze 3 přímo
u 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
Hledáme posilu do našeho týmu! Naše
ordinace v Praze 4 – Kateřinkách hledá
šikovného zubního lékaře či lékařku na plný
pracovní poměr. Příjemné pracovní prostředí,
přátelský a mladý kolektiv, fixní plat + odměny
ze zisku. Těšíme se na Vás!
tel.: 604 380 822
e-mail: jana.doleckova@seznam.cz
www.dent11.cz

Soukromé stomatologické zařízení hledá
zubního lékaře/lékařku na plný/částečný
úvazek. Nabízíme: plně vybavené pracoviště,
zákrokový sálek, motivační finanční
ohodnocení: platové ohodnocení s podílem na
zisku, příspěvky na odborná vzdělávání,
odborná literatura. Požadujeme: praxe v oboru
vítána, znalost PC, ČJ, výhodou další znalost
světového jazyka. Preferujeme užší
specializace: záchovná stomatologie
a endodoncie. Nástup možný červen
– červenec 2016. Lokalita: Praha 4, cca 5 min.
od "M" Opatov. Životopisy či dotazy zasílejte
na e-mail.
tel.: 608 850 579
e-mail: denta@post.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku),
absolventa (-ku) do zavedené zubní ordinace
v Praze 4-Háje, na plný nebo zkrácený
úvazek. Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
moderní vybavení, dobré finanční ohodnocení,
pracovní doba dohodou. Nástup možný od
června 2016.
tel.: 608 903 233
e-mail: dentissimo.d@seznam.cz
Přijmeme zubního lékaře do zubní
ordinace v Praze 5. RTG, OPG, strojová
endodoncie, smlouvy se ZP. Platové
ohodnocení: základ + %. Požadujeme: praxe
v oboru, všechny části aprobační zkoušky (pro
cizince), komunikativnost, pracovitost. Nástup
možný ihned. Životopisy zasílejte na e-mail.
tel.: 603 906 331
e-mail: info@ugorix.cz
www.ugorix.cz
Ordinace v Praze 5 přijme zubní
lékařku/lékaře. Nabízíme vše, podobně jako
ostatní, jen klid máme větší. Samostatná
činnost, pacienti, samostatné pracoviště DH,
asistence sestry a vrchní sestry, asistence
recepce, technické vybavení, příznivá pracovní
doba, odměňování formou základ + výkon,
věrnostní bonus, školení, vánoční večeři
a grilování k tomu. Pro info a zaslání CV
prosím:
e-mail: stom@centrum.cz
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Do zavedené ordinace v Praze 6
přijmeme lékaře/lékařku na plný nebo
částečný pracovní úvazek. Nehledáme endo
specialistu, ale spíše někoho schopného ošetřit
celé spektrum pacientů od dětí po seniory.
Praxe v oboru výhodou. Nabízíme výhodné
platové podmínky, mladý přátelský kolektiv,
moderní technické vybavení a podporu dalšího
vzdělávání. Nástup možný od 6/2016.
tel.: 725 395 905
e-mail: info@friendlydent.cz
Zavedená stomatologická klinika
DENTplus, s. r. o., v Praze 7 přijme
stomatologa/stomatoložku (i absolventa/ku).
Nabízíme špičkové pracovní prostředí
s nejmodernějšími přístroji (nejvyšší řada
křesel A-dec, intraorální rentgen i digitální OPG
na pracovišti, laser, mikroskop, apexlokátor,
endomotor a další) i s vlastní malou laboratoří
včetně CERECu přímo na klinice. Hledáme
šikovného lékaře/ku, který se chce dále rozvíjet
a je zároveň týmový hráč/ka a nebojí se
vysokého nasazení v pohodovém kolektivu.
Nástup možný podle dohody, dobré
ohodnocení i další výhody. Životopisy, prosím,
zasílejte na e-mail. Další informace na:
www.stomatologie-krizova.cz
tel.: 775 694 472
e-mail: stomatologiekrizova@gmail.com
www.dentplus.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
Do zavedené moderně vybavené
stomatologické kliniky ODÚS-MEDICA, spol.
s r. o., přijmeme chirurga i na částečný
úvazek. Ordinace s vlastní laboratoří se
nachází v Praze 8. Platové ohodnocení podle
odvedené práce.
tel.: 777 302 290
e-mail: zamestnani@hodnizubari.cz
www.hodnizubari.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) či
absolventa do moderně vybavené ordinace
v Praze 9-Letňany na plný úvazek. Nabízíme
podporu zkušeného a progresivního lékaře-školitele, vynikající platové podmínky, mladý
a atraktivní kolektiv, vlastní zubní laboratoř.
Nástup možný ihned. V případě zájmu zasílejte
strukturovaný životopis na e-mail.
tel.: 774 164 605
e-mail: prahadent@gmail.com
www.familydentalcare.cz
Pro nově zrekonstruovanou
stomatologickou ordinaci v Praze 9 přijmu na
zkrácený pracovní úvazek
stomatoložku/stomatologa, nejlépe důchodce.
Pracovní doba a nástup dohodou.
e-mail: stomatolog9@seznam.cz
Stomatologické pracoviště v Praze 9
– Černý Most přijme lékaře, i bez praxe, na
plný i částečný úvazek. Možnost ubytování.
tel.: 773 226 623
e-mail: info@implantaty-kriz.cz
www.implantaty-kriz.cz

Skvělá příležitost pro začínající lékaře, od
léta 2016 přijmeme zubního lékaře/-ku do
zavedené praxe v okrajové části Prahy 9,
veškeré vybavení a odborná pomoc, domácí
prostředí, byt 3 + kk nebo 2 + kk k dispozici
zdarma, požadavek zájem o obor – vše ostatní
se naučíš.
tel.: 281 973 340, 773 968 674
Zavedená zubní klinika v Praze 9
– Rajská Zahrada přijme zubního lékaře na
plný či částečný úvazek, se schopností
samostatně a kvalitně pracovat. Dobré platové
ohodnocení.
tel.: 775 570 210
e-mail: londa@centrum.cz
Zavedená zubní ordinace v Praze 9
– Horní Počernice přijme zubního lékaře/ku
se schopností samostatně a kvalitně pracovat.
tel.: 607 789 521
e-mail: mladen.cvetanov@centrum.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku)
i absolventa (-ku) do nové zubní ordinace
v Praze 9 v blízkosti metra Českomoravská.
Nabízíme vlastní klientelu, práci v moderním
prostředí: čtyřruční práce, OPG, Vista Scan,
strojové endo, mikroskop Kaps, podporu
vzdělávání, výborné platové ohodnocení
+ procenta ze zisku, stravenky. Nástup je
možný ihned. Strukturovaný životopis s foto
zasílejte na uvedený e-mail.
tel.: 773 453 803
e-mail: admin@dentalpartners.cz
www.dentalpartners.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku do
moderní kliniky v Praze 9. Nabízíme fixní plat
+ podíl z výdělků. Požadujeme: praxi v oboru,
komunikativnost, pracovitost. Životopis s foto
zasílejte na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
www.artstom.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, další profesní
růst. Své CV zasílejte na níže uvedený e-mail.
tel.: 602 311 588, 284 819 831-5
e-mail: ondrej.baran@bakon.cz
www.bakon.cz
Dům zubní péče Strašnice přijme zubní
lékaře se zájmem o dětskou zubní péči
(i v oblasti chirurgie) na částečný úvazek i na
několik hodin týdně. Nabízíme 1000 Kč čistého
za službu na dětské zubní pohotovosti každou
středu od 17.00 do 21.00 hod.
tel.: 739 663 834
e-mail: lukaspekarek@pekarek.eu
Hledám zástup za mateřskou dovolenou
od 6/2016 do plně vybavené zubní ordinace
v Praze na Zbraslavi. Možný plný i částečný
úvazek. V případě zájmu možná dlouhodobá
spolupráce.
tel.: 777 545 555
e-mail: jeriova@mojezubarka.com

Do zavedené zubní ordinace 30 min. od
Prahy (okr. Praha-východ) hledáme
samostatného spolehlivého kolegu nebo
kolegyni. Nabízíme dobré platové podmínky
a moderní vybavení. Možnost pozdějšího
odkupu praxe. Krásné prostředí – turistická
lokalita, pěkná příroda, sportovní i kulturní
vyžití. Možnost zajištění bydlení v místě. Plný
nebo částečný úvazek.
tel.: 723 086 036
Do moderní zubní ordinace v Odolené
Vodě, okr. Praha-východ, 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.: 777 420 499
e-mail: info@z3centrum.cz
Stomatologické Centrum StomaPrim,
s. r.o., MUDr. MDDr. Karla Piršela, v centru
Mladé Boleslavi, hledá zubního lékaře (-ku),
možnost i pro absolventa. Nabízíme moderně
rekonstruované a nadstandardně
technologicky vybavené prostory včetně OPG,
RVG, strojové endodoncie, i. o. kamery,
kofferdamu, Depotforézy, implantologie,
spolupráce s dentální hygienistkou a vše,
co patří k modernímu vybavení zubního lékaře.
Nabízíme plný pracovní úvazek, možnost
dalšího odborného vzdělávání, včetně
motivujícího ohodnocení! Nástup možný
dle domluvy. Praxe v oboru vítána (ne však
podmínkou). Máte zájem pracovat s moderními
technologiemi, postupy, materiály a vybavením
a dále se vzdělávat v oboru? Pokud ano,
zašlete Váš strukturovaný životopis na e-mail.
tel.: 733 224 224
e-mail: stomaprim@seznam.cz
www.stomaprim.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku,
absolventa nebo specialistu do moderně
zařízené zubní ordinace v Brandýse nad
Labem. Výborná dostupnost z Prahy.
Nabízíme částečný úvazek, následně i plný
s možností ubytování. Motivační ohodnocení,
mladý kolektiv, dentální hygiena i zubní
laboratoř v budově. Nabídky a CV, prosím,
zasílejte na
e-mail: primazubarka@seznam.cz
Do zavedené praxe v Mělníku přijmu
lékařku/lékaře/absolventa. K dispozici je
vybavená samostatná ordinace. V případě
Vašeho zájmu pošlete, prosím, CV na
e-mail: igor.denisov@seznam.cz
tel.: 777 871 112
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. Váš životopis zasílejte,
prosím, na e-mail.
tel.: 604 775 973
e-mail: ordinace@kolinskydent.cz

LKS, 2016, ročník 26, číslo 4 / strana 5

PŘÍLEŽITOSTI
Přijmeme zubního lékaře/lékařku,
absolventa/absolventku do zubní ordinace
v Kutné Hoře. Moderní vybavení, přátelský
kolektiv, podpora ve vzdělávání, mezioborová
spolupráce, motivační platové ohodnocení.
Požadujeme zodpovědný přístup a příjemné
vystupování. Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
tel.: 774 577 431
e-mail: dckh@centrum.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa (-ku) do zubní ordinace v centru
Slaného a v centru Kralup n. Vlt. Moderní
vybavení, mladý a přátelský kolektiv,
spolupráce se špičkovou zubní laboratoří
a dentální hygienistkou. V místě zubní chirurg.
Převzetí podílu praxe možné. Nástup a výše
úvazku dle dohody, odměňování podle obratu.
Byt k dispozici. Vaše CV prosíme zasílat na
uvedený e-mail.
e-mail: ziskalova@audaciaklinik.cz
NEMOS AMBULANCE s.r.o. přijme do
svého týmu zubního lékaře/lékařku na
částečný úvazek do zubní ordinace
v Sokolově. Nabízíme: individuální přístup při
hledání optimální formy spolupráce, zvyšování
či prohlubování odborné kvalifikace, podpora
profesního rozvoje, zaměstnanecké benefity,
motivační způsob odměňování, příspěvek na
ubytování, flexibilní přístup v případě
spolupráce na mateřské dovolené. Nástup
možný ihned. Své životopisy zasílejte na
e-mail: sperlova@nemosambulance.cz
Přijmeme zubního lékaře, lékařku
(vhodné i pro absolventy) do moderně
vybavené ordinace v Chrástu u Plzně (PSČ
330 03) na plný i částečný úvazek. Nástup
možný ihned. Jedná se o zástup za mateřskou
dovolenou. Rozsah zaměstnání dle dohody.
tel.: 603 204 961
e-mail: jident@seznam.cz
Hledám zubního lékaře, který postupně
převezme nově a dobře vybavenou ordinaci
v Přešticích 20 km od Plzně. Smlouvy se ZP.
Pro absolventy možná počáteční spolupráce.
tel.: 604 456 520
e-mail: lekarstom@seznam.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 Hradci 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
vzdělávání. 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
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 hygienu.
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
Zaměstnáme zkušeného zubního lékaře
i absolventa do nově otevřené moderní
ordinace v Pardubicích. Nabízíme výhodné
platové podmínky. Nástup květen 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
Stomatologické centrum ve středu
města Pardubic přijme zubního lékaře do
nově vybavené ordinace (RVG, strojová
endodoncie, OPG). Nabízíme výborné platové
ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání,
spolupráci se stomatochirurgem
a implantologem, v místě dobře vybavená
zubní laboratoř, metalokeramika,
celokeramika, snímatelná protetika.
tel.: 777 054 110, 777 220 348
e-mail: andrejsovam@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

Hledám zubního lékaře do zavedené
praxe v Letohradě, velice příjemný kolektiv,
laboratoř v budově. Výborné platové
ohodnocení. V případě zájmu i možnost
postupného převzetí praxe.
tel.: 608 272 148
e-mail: zizalkarh@seznam.cz
Přijmu do zubní ordinace ve společnosti
s ručením omezeným v centru Přelouče
pracovitého a spolehlivého lékaře/lékařku.
Společnost má 2 ordinace, moderní vybavení,
moderní ošetřovací postupy, smlouvy se ZP.
Místo je vhodné i pro absolventa, nabízím
zacvičení a konzultace. V budoucnu i možnost
převzetí firmy. Nástup do práce je září–říjen
2016. Důvodem je odchod do důchodu.
tel.: 732 582 318, 731 705 856, 466 672 252
e-mail: likre@email.cz
www.zubnirosnicka.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
Zaměstnáme zkušeného zubního lékaře
i absolventa do zavedené moderně vybavené
ordiance v okr. Chrudim. Nabízíme výhodné
platové podmínky. Nástup květen 2016.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Obec Větřní (okr. Český Krumlov, 4000
obyvatel) hledá zubního lékaře. Nabízíme
ordinaci ve vlastnictví obce, kterou na základě
konzultace s nastupujícím stomatologem
vybavíme. Nájem zdarma. Nabízíme i byt
a všestrannou podporu. Zubní lékařka, která
zde působila cca 35 let, ukončila praxi
z důvodu odchodu do důchodu v roce 2015.
Její služby využívali klienti z širokého okolí
mimo jiné také proto, že se jedná o tzv.
spádovou obec. Stomatologická laboratoř cca
6 km v Českém Krumlově. Bližší informace
podá místostarosta obce.
tel.: 602 751 010
e-mail: mistostarosta@obecvetrni.cz
www.obecvetrni.cz
Hledáme praktického zubního lékaře na
pracoviště v jižních Čechách. K dispozici byt,
dobré platové podmínky, návaznost na pražské
pracoviště. Více pří osobním jednání.
tel.: 724 263 119
e-mail: ortovia@ortovia.com
www.ortovia.com
Do zavedené zubní ordinace nedaleko
Českých Budějovic přijmeme zubního
lékaře/lékařku na plný pracovní úvazek.
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup
červen/červenec 2016. Nabízíme nástupní plat
45 000 Kč s podílem na zisku dle pracovního
nasazení a výsledků práce, podporu dalšího
vzdělávání, práci 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
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DentalCare Clinic České Budějovice. 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
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, prosím,
kontaktujte:
tel.: 775 588 940 pí. Kirešová
e-mail: recepce@zahnklinik.cz
www.zahnklinik.cz
Hledám absolventa, nebo zubního lékaře
s praxí 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
Do našeho stomatologického týmu na
Vysočině přijmeme zubního lékaře či lékařku.
tel.: 776 036 012
e-mail: info@kulkova.cz
www.kulkova.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
Zavedené stomatologické centrum
umístěné ve středu Brna přijme na plný
i zkrácený úvazek stomatologa. Vaše dotazy,
případně své životopisy zasílejte na
e-mail: svehlova@exte-brno.cz

Do moderně vybavené ordinace v Brně
přijmeme zubního lékaře/lékařku. Široké
spektrum výkonů – mikroskopická
stomatologie, estetika, implantologie, protetika,
CT atd. Příjemný kolektiv. Více na webových
stránkách. Profesní životopis zasílejte na
e-mail. Nástup cca od června.
tel.: 543 239 067
e-mail: info@dentamedika.cz
www.DentaMedika.cz
Přijmu zubního lékaře, i absolventa do
dobře zavedené ordinace na poliklinice v Brně.
Možnost částečného i plného úvazku.
Ordinace s dentální hygienistkou. Dobré
platové ohodnocení. V případě zájmu nás
kontaktujte na telefonu nebo e-mailu.
tel.: 603 451 217
e-mail: info@steromed.cz
Do zavedené zubní praxe v centru Brna
přijmeme zubního lékaře. Nabízíme moderní
vybavení, možnost odborného růstu, vyškolení
práce s lasery, dobré finanční ohodnocení.
Požadujeme zodpovědný přístup, znalost
práce s PC a zájem o odborný růst.
tel.: 607 122 064
e-mail: ordinace@lerodent.cz
www.lerodent.cz
Do moderní zavedené ordinace v centru
Brna přijmeme zubní lékařku/lékaře, ideálně
s více než dvouletou praxí. Jedná se o práci na
plný/po domluvě i částečný úvazek (jako
zástup za MD). V případě zájmu, prosím,
pošlete svůj životopis na e-mailovou adresu.
tel.: 541 217 556
e-mail: liondent@liondent.cz
www.liondent.cz
Hledáme posilu do našeho týmu.
Přijmeme lékařku či lékaře do již zavedené
moderně vybavené ordinace v centru Brna
v dentální klinice Eurostom. Nabízíme: práci na
plný úvazek, přátelský a mladý kolektiv,
moderní vybavení kliniky, motivační platové
ohodnocení. Požadujeme: minimálně roční
praxi, zájem o obor, příjemné a milé
vystupování, zodpovědnost. V případě zájmu
nás neváhejte kontaktovat na
tel.: 775 743 303
e-mail: info@eurostom.cz
www.eurostom.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: kariera@k-11.cz
reditel@k-11.cz
www.k-11.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

V blízkosti Brna, zubní ordinace
Pozořice, hledá lékaře na plný či částečný
úvazek. Hledáme kolegu do našeho týmu,
ve kterém pracují tři lékaři, tři setry a dentální
hygienistka. Přímo v ordinaci lze využívat
OPG, RVG, Endomotor, Apexlokátor, jednonástrojová endodoncie – Reciproc, výkonný
externí ultrazvuk Setelec a jiné.
Spolupracujeme s vysoce specializovanou
zubní laboratoří v centru Brna. Podporujeme
další vzdělávání, zájem o obor a osobnostní
rozvoj.
tel.: 774 966 284
e-mail: j.nekudova@gmail.com
www.zubaripozorice.cz
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
Hledám zubního lékaře do zavedené
soukromé ordinace na poliklinice Břeclav.
Přecházím na jiné pracoviště. Možno na
3–5 dnů v týdnu. Ideálně od července 2016,
na praxi možno už teď. Výhledově prodej celé
praxe. Raypex, reciproc, RWG, dentální
hygiena a OPG v domě.
e-mail: zubni.zubni@centrum.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 dle dohody
v roce 2016. Atraktivní, moderní prostředí,
vlastní laboratoř a OPG, ordinace dentálních
hygienistek. Pozdější podíl nebo převzetí praxe
je možné. Byt 3 + 1 nebo 1 + KK k dispozici.
Životopis a motivační dopis, prosím, zašlete na
e-mail: ekonom@maxidental.cz
tel.: +420 608 136 410
www.maxidental.cz
Do nově zbudované zubní ordinace
v Podivíně u Břeclavi přijmeme zubního
lékaře/lékařku na jakýkoli pracovní úvazek.
Smlouva se ZP zajištěna. Nabízíme příjemné
pracovní prostředí, podporu vzdělávání
a dobré platové ohodnocení. Nástup možný od
06/2016. Své životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: zubni.podivin@seznam.cz
tel.: 775 693 003
Přijmu zubního lékaře do nově zařízené
ordinace ve Vyškově. Nabízíme práci
v mladém kolektivu na HPP v moderně
zařízené ordinaci se zavedenou klientelou
(RVG, OPG, strojová endodoncie). Nástup dle
dohody, možnost absolvování předpromoční
praxe. Životopisy zasílejte na uvedený e-mail.
Více informací na webové stránce.
tel.: 530 349 158
e-mail: mudr.zuzana.novotna@seznam.cz
www.mudrzuzananovotna.cz
Do moderně zařízené stomatologické
ordinace v centru Zlína přijmeme lékaře či
absolventa.
tel.: 604 937 091
e-mail: dasap@email.cz
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Přijmu zubního lékaře/absolventa se
zájmem o obor do privátní praxe ve Zlíně
orientované na precizní práci a individuální
přístup k pacientovi. Nabízím výhodné platové
podmínky, budoucí majetkové participace ve
společnosti a převzetí. Požadujeme příjemné
vystupování, zdravou míru samostatnosti.
Vedení zkušené stomatoložky (OPG, RVG,
implantologie, dentální hygienistka). V případě
zájmu zašlete životopis s fotografií na e-mail.
tel.: 724 090 157
e-mail: vidrasovi@volny.cz
Dentální Centrum Moravec ve Zlíně přijme
dalšího stomatologa/stomatoložku/
absolventa/absolventku na své pracoviště. Naše
klinika má čtyři zubní ordinace (samozřejmostí je
stroj. endodnocie, FRC čepy, práce s lupovými
brýlemi), dentální hygienu, RTG (OPG + BTW),
vlastní zubní laboratoře (zhotovujeme převážně
celokeramické práce a zirkon z fixní protetiky,
zároveň máme nově systém na zhotovení
termoplastických protéz). Na našem pracovišti
provádíme také implantace. Nabízíme práci na
úrovni, v příjemném prostředí, v přátelském
mladém kolektivu a vysoké finanční ohodnocení
(nástupní fixní plat + vysoká procenta ze zisku).
Jsme ochotni pomoci při zařizování ubytování.
Více na webových stránkách. Těšíme se na Vás!
tel.: 733 665 567
e-mail: luciebrisova@seznam.cz
www.moravecdent.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, případně i částečný
úvazek.
tel.: 777 590 393
e-mail: kozarkovahelena@centrum.cz
www.kozarkovahelena.cz
Přijmu zubního lékaře (lékařku) do
zavedené stomatologické ordinace ve Vsetíně.
Příležitost i pro absolventa (absolventku).
Nabídka práce na hlavní i vedlejší PP.
Příjemné pracovní prostředí, profesionální
kolektiv, laboratoř v budově. Nástup možný od
1. 7. 2016 nebo dle dohody. Výhledově
možnost převzetí praxe. Bližší informace
telefonicky.
tel.: 739 706 045
e-mail: cermdana@seznam.cz
Do dobře zavedené vybavené ordinace
na 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

Do moderně vybavené zubní ordinace
ve Valašském Meziříčí přijmu zubního
lékaře/lékařku nebo absolventa na zástup za
MD. Laboratoř v budově, spolupráce
s chirurgem a dentální hygienistkou. Nástup
červen/červenec 2016 nebo dohodou na celý
nebo částečný úvazek.
tel.: 725 281 473
e-mail: mlcuchovamartina@seznam.cz

Soukromé zubní centrum v Ostravě
přijme 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

Přijmu zubního lékaře/lékařku, možno
i absolventa, na hlavní/částečný pracovní
poměr do zubní ordinace nedaleko Uherského
Hradiště. Nabízím nadstandardní platové
ohodnocení, vedení pod zkušenějším lékařem,
pružnou pracovní dobu a moderní vybavení.
V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat!
Těším se na naši budoucí spolupráci.
tel.: 737 719 167
e-mail: zubniordinaceuh@seznam.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

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,
podpora vzdělávání, moderně vybavenou
ordinaci, do které pravidelně dojíždí
stomatochirurg, a laboratoř v budově. Příjemné
pracovní prostředí a kolektiv, zkušení
stomatologové ochotní pomoci a poradit
v budově. Práce na částečný i plný úvazek,
nástup možný ihned nebo dle dohody.
tel.: 731 501 783
e-mail: evaopatrna@post.cz
Do moderně vybavené, rozšiřující se
zubní ordinace v Holešově přijmeme zubního
lékaře (-ku) i absolventa (-ku). Nabízíme
příjemné pracovní prostředí, podporu dalšího
vzdělávání, spolupráci se stomatochirurgem,
dentální hygienistkou a zubní laboratoří. Své
dotazy a životopisy posílejte na e-mail.
tel.: 605 754 961
e-mail: endent@endent.cz
www.endent.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 zavedené zubní ordinace v Přerově
přijmeme zubního lékaře (lékařku)
i absolventa.
tel.: 777 105 592
e-mail: info@apexcentrum.cz
Nadstandardní stomatologická ordinace
v centru Ostravy přijme do svého týmu lékaře
s citem pro detail a precizní práci. Více
informací na
www.repredent.cz
tel.: 734 312 743
e-mail: info@repredent.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
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.
tel.: 739 466 125
e-mail: j.jendrejovsky@seznam.cz
Zaměstnám zubního lékaře/absolventa
do nově zrekonstruované ordinace v centru
města Bruntál. Možný plný, či částečný
pracovní úvazek. Nabízím podporu vzdělávání,
práci s moderními technologiemi a materiály.
(OPG, RVG, Reciproc, Beefill, kofferdam...)
e-mail: zubnilekarka3@gmail.com
Do moderně vybavené ordinace
v Kravařích u Opavy přijmeme mladého
lékaře (-ku) nebo absolventa. Nabízíme
příjemné pracovní prostředí, podporu
vzdělávání, výborné platové ohodnocení,
odbornou pomoc v začátcích. Nástup dle
dohody. Úvazek možný plný i částečný.
tel.: 727 917 818
e-mail: zubni.kozelska@seznam.cz
Do moderně zařízené ordinace v Opavě
přijmu zubního lékaře (-ku) i absolventa.
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
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Soukromé stomatologické centrum hledá
do svého týmu absolventku zubního lékařství.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí
v moderně vybavených ordinacích. V našem
týmu pracují lékaři s odborností parodontolog,
implantolog, specialista na dětskou
stomatologii a v rámci prevence se našim
pacientům věnuje tým dentálních hygienistek.
V případě zájmu, prosím posílejte své CV na
uvedenou emailovou adresu.
tel.: 775 238 166
e-mail: recepce@dentaldetail.cz
www.dentaldetail.cz
Hledáme vhodného kandidáta na pozici
stomatolog/stomatoložka a dentálni hygienistku
do Ústeckého (Most), Ostravského
(Ostrava), Královéhradeckého (Hradec
Králové) a kraje Hlavního města Praha. Co
očekáváme: převzetí stávajících pacientů,
přijímání nových, zájem o obor a kvalitní práci,
příjemné vystupování, dobrý přístup
k pacientům, dlouhodobou spolupráci.
Nabízíme: možnost zařízení si ordinace podle
vlastních potřeb (např. pro leváka), zajímavé
finanční ohodnocení při plném výkonu i pro
méně zkušeného lékaře (motivační platové
ohodnocení: základ + %), 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 plný i částečný
úvazek. Nástup možný dle dohody. Informace
o pozici: pozice je vhodná pro absolventy.
tel.: 724 905 580
e-mail: denticapraha@gmail.com
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, absolvování kvalitních kursů vč. kursu
implantologie na Harvardově univerzitě,
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
Přijmu lékaře do zubní ambulance na
úvazek 1,0, nástup od července 2016 (zástup
za MD). Stručný profesní životopis zašlete,
prosím, na e-mail.
tel.: 545 538 366
e-mail: s.stoudkova@unbr.cz
Přijmu zubní lékařku/lékaře do týmu
Mrovec Dent, s. r. o. Nástup možný
od 1. 5. 2016.
tel.: 608 884 745
e-mail: roman.mrovec@post.cz
www.mrovecdent.cz

zubní lékaři – poptávka
Hledám zaměstnání jako zubní lékařka
(5 let praxe – Stomatologické centrum Třebíč,
s. r. o.) v Ostravě/Frýdku-Místku, příp.
nejbližším okolí. Nabízím: praxe v oboru 5 let,
zodpovědnost, pečlivost, chuť se vzdělávat
a nadále zdokonalovat, komunikativnost
a příjemné vystupování. Práce s lupovými
brýlemi, kofferdamem, moderními
technologiemi a materiály, zaučování s OM.
Požaduji: nejlépe pracoviště s mezioborovou
spoluprací (dentální hygiena, stomatochirurgie,
implantologie), milým kolektivem, sympatické
platové podmínky. Nástup: nejlépe 09/2016,
příp. osobní domluva. Za případné nabídky
děkuji, můžete mě kontaktovat v soukromé
zprávě na FB nebo na
e-mail: janiknovotna@post.cz

zaměstnanci – nabídka
Městská poliklinika Praha přijme
všeobecné sestry na zubní pohotovost do
směn na DPČ v centru Prahy. Požadujeme
SZŠ a osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu („registrace“).
Nabízíme možnost výběru směn na základě
domluvy s vedoucí sestrou zubní pohotovosti.
Své životopisy prosím zasílejte na níže
uvedený e-mail.
tel.: 222 924 214
e-mail: t.brunerova@prahamp.cz
www.prahamp.cz
Soukromé stomatologické zařízení
– Stomatologické centrum Praha, s. r. o.,
Vodičkova 30, Praha 1 přijme zdravotní
sestru. Požadujeme: vzdělání v oboru, praxe
ve stomatologii velkou výhodou, znalost
jednoho světového jazyka – alespoň na
komunikativní úrovni AJ (NJ, RJ), příjemné
vystupování, pečlivost, samostatnost, časová
flexibilita, komunikační a organizační
schopnosti. Nabízíme: zázemí ve stabilní
a perspektivní společnosti, práce v mladém
kolektivu, výhodné platové podmínky,
stravenky, nástup dohodou, práce na plný či
zkrácený úvazek. Své životopisy, či dotazy
zasílejte na e-mail.
tel.: 224 228 557, 224 228 567.
e-mail: info@stomacentrum.cz
www.stomacentrum.cz
Přijmeme zdrav. sestru či zubní
instrumentářku do našeho mladého kolektivu
Duha –zdravý úsměv, s. r. o., Praha 2.
Ubytování, 3 stanice tram., můžeme zajistit.
CV e-mailem, raději osobní setkání, pracujeme
nejen rukama, ale i srdcem.
tel.: 774 081 850
e-mail: duzub@seznam.cz
www.duha-zdravyusmev.cz/
Přijmeme zubní sestru/instrumentářku
na HPP, do zavedené zubní ordinace
v Praze 4, mladý kolektiv, nástup dle domluvy,
a zajímavé finanční ohodnocení. CV, prosím,
pošlete na
e-mail: info@styledent.cz
tel.: 775 104 340

Soukromé stomatologické zařízení hledá
sestru/zubní instrumentářku na
částečný/plný úvazek. Nabízíme: plně
vybavené pracoviště, motivační finanční
ohodnocení: platové ohodnocení s podílem
na zisku, příspěvky na odborná vzdělávání,
odborná literatura. Požadujeme: praxe v oboru
vítána, znalost PC, ČJ, výhodou další znalost
světového jazyka. Nástup možný květen
– červen 2016. Lokalita: Praha 4, cca 5 min.
od "M" Opatov. Životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail.
tel.: 608 850 579
e-mail: denta@post.cz
Hledáme zubní sestřičku nebo
instrumentářku do soukromé ordinace
doc. MUDr. Luďka Peřinky, CSc. Jsme
v Praze 4, nabízíme plný nebo zkrácený
úvazek bez odpoledních směn, práci u křesla
i v recepci. Požadujeme odpovídající vzdělání
a alespoň minimální praxi, příjemný vzhled,
komunikativnost, pečlivost, základy na PC.
Pošlete nám prosím životopis.
e-mail: steb@seznam.cz
www.dentissimo.cz
Nově otevřená, nadstandardně vybavená
zubní ordinace hledá do mladého kolektivu
zubní sestru nebo zubní instrumentářku na
HPP. Ordinace se nachází v Praze 4-Chodov,
Poliklinika Šustova. Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na
e-mail: flidrova.tereza@seznam.cz
Hledáme sestru do zubní ordinace na
2–3 celé dny v týdnu. Praha 5 nebo 6.
tel.: 777 857 498
e-mail: info@mudris.cz
Do zavedené zubní ordinace v Praze 6
– Petřinách přijmeme zubní
asistentku/sestru/instrumentářku na plný
úvazek (možný i částečný). Nástup srpen
2016. Životopis, prosím, posílejte na e-mail,
více informací a termíny pohovoru možné
domluvit na
tel.: 602 859 950
e-mail: stepan.gala@email.cz
Do zavedené zubní ordinace v Praze 6
– Petřinách přijmeme na kombinovaný
úvazek (možný i částečný) na pozici recepční + zubní asistentka. Požadujeme
alespoň minimální znalost AJ. Nástup srpen
2016. Životopis, prosím, posílejte na e-mail,
více informací a termíny pohovoru možné
domluvit na
tel.: 602 859 950
e-mail: stepan.gala@email.cz
Do našeho kolektivu NATURDENT –
ORTODONCIE, P-9, bychom rádi přivítali
šikovnou a milou sestřičku se zájmem
o ortodoncii. Praxe v oboru vítána – není
podmínkou. Nástup od 1. 6. 2016. V případě
zájmu zasílejte svůj životopis + foto na
e-mail: info@naturdent-ortodoncie.cz
tel.:283 890 359, 774 193 317
www.naturdent-ortodoncie.cz
Přijmeme zubní sestřičku do moderně
vybavené ordinace v Praze 9-Letňany do
mladého kolektivu. Nástup možný
od 1. 4. 2016.
tel.: 774 164 605
e-mail: prahadent@gmail.com
www.familydentalcare.cz
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Stomatologické pracoviště v Praze 9
– Černý Most přijme asistentku na plný
i částečný úvazek. Možnost ubytování.
tel.: 775 998 344
e-mail: petra.jedlickova@email.cz
www.implantaty-kriz.cz

Do zubní ordinace v centru Uherského
Hradiště přijmu zdravotní sestru/zubní
instrumentářku na plný úvazek. Praxe není
nezbytná, ale vítána. Nabízím práci
v příjemném a moderním prostředí.
e-mail: lm.prismatico@gmail.com

Hledám zdravotní sestru nebo
instrumentářku do soukromé stomatologické
ordinace v Praze 9 na plný úvazek. Nástup
dohodou.
e-mail: stomatolog9@seznam.cz

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 na plný pracovní úvazek
šikovnou sestřičku (zubní instrumentářku)
do moderní kliniky v Praze 9. Plat 200 Kč/hod.,
nástup ihned. Požadujeme: praxi v oboru,
komunikativnost, pracovitost. V případě zájmu
posílejte strukturovaný životopis + foto na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
www.artstom.cz
Do zavedené zubní ordinace v Plasích
(cca 20 km od Plzně, okr. Plzeň-sever) přijmu
zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku.
tel.: 606 786 911
e-mail: ijdentprofi@email.cz
Stomatologická ordinace Klatovy přijme
od 6/2016 zdravotní sestru/zubní
instrumentářku na plný úvazek. Bližší
informace při osobním pohovoru. V případě
zájmu prosím zasílejte CV na
e-mail: stomapraxe@email.cz
Dental Care Clinic České Budějovice. Do
nově vznikající stomatologické kliniky
DentalCare v Českých Budějovicích přijmeme
zubní instrumentářku na HPP. Nabízíme:
motivační platové ohodnocení, 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
Z důvodu rozšíření našeho
Stomatologického centra v Brně přijmeme do
týmu zubní instrumentářku nebo
diplomovanou všeobecnou sestru s praxí.
Nabízíme výborné finanční ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí a možnost
profesního růstu. Své životopisy posílejte na
e-mail: recepce@onedent.cz
Zuzka Bumbálková
tel.: 775 251 189
www.onedent.cz
Moderně zařízená stomatologická
ordinace v Brně-Bystrci přijme zdravotní
sestru, ev. zubní instrumentářku, na plný
pracovní úvazek. Požadujeme spolehlivost,
pečlivost, vstřícné vystupování a zájem se dále
vzdělávat. Nástup možný ihned. V případě
zájmu, prosím, zasílejte svůj životopis na.
e-mail: ordinace@mudrhrusecka.cz
tel.: 546 210 170
www.mudrhrusecka.cz

Hledáme zdravotní sestru s praxí
a zájmem o stomatologii na pozici
instrumentářky. Nabízíme práci v mladém
kolektivu, jednosměnný provoz,
zaměstnanecké bonusy. Krásné prostředí
prvorepublikové vily. 5 dní volna navíc. Zubní
péči pro Vás i nejbližší za režijní ceny, obědy
až na pracoviště, výuku AJ hrazenou
zaměstnavatelem. Skvělé finanční ohodnocení.
tel.: 603 541 550
e-mail: simona.rupesova@eurostaff.cz
www.alfadent.cz
Soukromé stomatologické centrum
přijme do svého týmu zubní instrumentářku.
Nabízíme Vám příjemné pracovní prostředí
v moderně vybavených ordinacích v centru
Ostravy. V případě zájmu, prosím, posílejte
své CV na uvedenou e-mailovou adresu.
tel.: 775 238 166
e-mail: recepce@dentaldetail.cz
www.dentaldetail.cz
Přijmeme do nově otevírané ordinace
zdravotní sestru na plný nebo částečný
úvazek. Požadujeme: zkušenosti s 4ruční prací
a prací s kofferdamem, zájem o moderní
trendy v oboru. Nabízíme: motivační platové
ohodnocení a řadu benefitů, profesní růst
formou pravidelných školení, špičkové
vybavení ordinace. Nástup možný 1. 6. 2016.
V případě zájmu nám, prosím, pošlete Váš
strukturovaný životopis.
tel.: 222 510 888
e-mail: prace@elitedental.cz
www.elitedental.cz
Soukromé stomatologické zařízení hledá
dentální hygienistku na částečný úvazek.
Nabízíme: plně vybavené pracoviště, motivační
finanční ohodnocení: platové ohodnocení
s podílem na zisku, příspěvky na odborná
vzdělávání, odborná literatura. Požadujeme:
praxe v oboru vítána, znalost PC, ČJ, výhodou
další znalost světového jazyka. Nástup možný
květen–červen 2016. Lokalita: Praha 4, cca
5 min. od "M" Opatov. Životopisy či dotazy
zasílejte na e-mail.
tel.: 608 850 579
e-mail: denta@post.cz

Dentální hygienistku přijme zavedená
stomatologická klinika DENTplus, s. r. o.,
v Praze 7, ideálně s praxí, případně i šikovnou
absolventku, možno na zkrácený úvazek.
Ordinace v moderním domě s dostatkem světla
s výhledem na Vltavu (Prague Marina).
Špičkové nové vybavení kliniky (křesla Adec,
panoramatický rentgen, laser, mikroskop
a další), vlastní laboratoř vybavená systémem
CEREC. Dostatek pacientů, dobré ohodnocení,
příjemné přátelské prostředí. Nástup podle
dohody. Pro další informace navštivte webové
stránky nebo volejte prosím
tel.: 775694472
e-mail: stomatologiekrizova@gmail.com
www.dentplus.cz
Do zavedené moderně vybavené
stomatologické kliniky ODÚS-MEDICA, spol.
s r. o., přijmeme dentální hygienistku i na
částečný úvazek. Ordinace se nachází
v Praze 8.
tel.: 777 302 290
e-mail: zamestnani@hodnizubari.cz
www.hodnizubari.cz
Hledáme dentální hygienistku na plný
úvazek do Benešova u Prahy. Nabízíme
dynamickou pracovní dobu dle vlastních
požadavků, nadprůměrné ohodnocení,
požadujeme zájem o svou práci
a pozitivní smýšlení. Bližší info na
www.4DArt.cz
e-mail: lukas.drobny@seznam.cz
Do zubní ordinace v Kutné Hoře
přijmeme dentální hygienistku, možné spojit
také s asistencí u křesla. Nástup možný ihned
nebo dle dohody.
tel.: 774 577 431
e-mail: dckh@centrum.cz
Do zavedené moderní praxe Zubní
Kliniky v Chomutově přijmeme dentální
hygienistku na plný úvazek. Samostatná
ordinace s nadstandardním vybavením.
Dvousměnný provoz.
tel.: 777 101 1108
e-mail: kaslova@zubniklinika.cz
www.zubniklinika.cz
Zaměstnám dentální hygienistku na
částečný úvazek (1–2 dny v týdnu) ve
stomatologickém centru v Pardubicích.
Nabízíme výhodné platové podmínky.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
DentalCare Clinic České Budějovice. 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
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PŘÍLEŽITOSTI
Do zavedené ortodontické praxe
v Táboře nebo v Písku
(www.rovnatkakolar.cz) 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
zašlete životopis na e-mailovou adresu.
tel.: 723 042 629
e-mail: kolar.p77@centrum.cz
V Českých Budějovicích přijmu
dentální hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
www.ortodoncie-jindra.cz
Pro naši moderní stomatologickou kliniku
v Brně hledáme posilu do našeho týmu
– šikovnou dentální hygienistku. Požadujeme
komunikativnost, příjemné vystupování,
klientský přístup, pracovitost, flexibilitu.
Nabízíme odpovídající plat, zaměstnanecké
výhody, podpora vzdělávaní v oboru. Tým
Excellent Dent. V případě zájmu nám prosím
zašlete svůj životopis na
e-mail: recepce@excellentdent.cz
tel.: 775 251 189
www.excellentdent.cz
Moderní stomatologické centrum v Brně,
v městské části Starý Lískovec, přijme do
svého kolektivu šikovnou dentální
hygienistku. Očekáváme příjemné a mile
vystupování, zájem o obor, vysoké pracovní
nasazení. Nabízíme mladý pracovní kolektiv
a nadstandardní platové ohodnoceni.
V případě zájmu zasílejte své CV na
e-mail: recepce@excellentdent.cz
Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, přijme dentální hygienistku na
plný nebo zkrácený úvazek. Nástup dle dohody
v roce 2016. Mladý kolektiv, vlastní laboratoř
a OPG, ordinace dentálních hygienistek.
Byt 3 + 1 nebo 1 + KK k dispozici. Životopis
a motivační dopis, prosím, zašlete na
e-mail: ekonom@maxidental.cz
tel.: 608 136 410
www.maxidental.cz

zaměstnanci – poptávka
Zdravotní sestra z Prahy, s praxí
v oboru přes 15 lety, s osvědčením k výkonu
povolání bez odborného dohledu, hledá
uplatnění na plný úvazek v zavedené praxi.
Nabízím spolehlivost, zodpovědnost, ochotu
doplnit si znalosti v oboru. Nástup možný
v květnu 2016.
e-mail: vlastab433@gmail.com
Zubní instrumentářka (14 let praxe)
hledá práci v Praze na 2 půldny v týdny.
tel.: 777 969 341
Šikovná, pracovitá, spolehlivá zubní
instrumentářka se zdravotnickým vzděláním
a roční praxí ze stomatologické ordinace hledá
práci na HPP. Manipulace kofferdam,
mikroskopická endodoncie, Cerec, RTG,
manipulace autokláv. Zlín a okolí.
e-mail: kkakkaterina@gmail.com

nabídka služeb
Zubní laboratoř nabízí spolupráci
zubním lékařům.
tel.: 604 744 188
e-mail: info@laborator-eudent.cz
www.laborator-eudent.cz

Výkup, ekologická likvidace vybavení
zubní ordinace a laboratoře: stomatologické
nástroje, přístroje a další vybavení. Platba
v hotovosti.
e-mail: medical.bazar@gmail.com
tel.: 776 178 495

Zubní instrumentářka s tříletou praxí
hledá práci v centru Ostravy, cca konec
roku.
e-mail: stomacinnost@seznam.cz
Zubní instrumentářka s tříletou praxí,
hledá práci v centru Ostravy a okolí.
e-mail: sanalok@seznam.cz
Vystudovaná zubní technička hledá
místo na zkrácený úvazek (zástupy)
v odpoledních hodinách na pozici zubní
instrumentářky, tak také v zubní laboratoři.
Praxi v ordinaci i laboratoři mám. Ostrava
a blízké okolí.
e-mail: zubni.laborantka@atlas.cz
Hledám zaměstnání jako zubní
instrumentářka, je mi 54 let a mám praxi
32 let.
e-mail: zubni-instrumentarkaP5@seznam.cz
Zubní instrumentářka s 13letou praxí
v privátní zubní ordinaci hledá pracovní
uplatnění na dva dny v týdnu – pondělí
a čtvrtek. Nabízím zkušenost, komunikativnost,
schopnost asistence u stomatochirurg. výkonů,
práce s dětskými pacienty. Mám řidičský
průkaz skupiny B, odrostlé děti.
e-mail: klaraves73@gmail.com
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