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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

Nabízím stomatologické nástroje.
Důvodem je zrušení stom. praxe. Ceníky
a seznam mohu zaslat.
e-mail: pavelkova.iva@centrum.cz
Prodám multifokální plně digitální
panoramatický RTG přístroj Carestream
CS 8100. Uveden do provozu 03/2013. Cena
nového přístroje je 549 000 Kč. Cena k prodeji
je 395 000 Kč. Přístroj je mimořádně spolehlivý
s maximální kvalitou snímků, CMOS senzor
nejnovější generace. Důvod prodeje je výměna
za CBCT.
tel.: 736 533 159
e-mail: icedent@seznam.cz
Nabízíme produkty dentální hygieny
v biokvalitě – zubní pasty na bázi koloidního
stříbra, cedrového esenciálního oleje, rapa soli,
malavitu, atd. Jsme dovozci pro celou ČR,
distribuce realizována vlastním rozvozem.
Stabilní, solidní společnost působící na trhu od
roku 1997. Neváhejte nás kontaktovat kvůli
předložení nabídky.
tel.: 724 328 014
e-mail: info@tml.cz
www.tml.cz nebo www.tml-bylinka.cz
Prodám vybavení stomatolog. ordinace
– UV lampu, chir. nástroje, nástroje pro
konzervační stomatologii a endodoncii, vrtáčky,
brousky, otiskovací lžíce atd. Cena dohodou.
tel.: 604 952 025
Prodám Sirona CAD/CAM systém
CEREC: Cerec AC Blue Cam Model
6212166D3492, Software verze 3,8. Sirona
inLab MC XL Milling Unit vč. WLAN Model
6322569D3439, příslušenství: bločky, cementy
a vypalovací pec Ivoclar Programat P 300. Vše
zakoupeno 9/2011, minimálně používáno
a vše plně funkční. Cena k jednání.
e-mail: manager@pcdi.cz
tel.: 603 585 288
www.pcdi.cz
Prodám použité: vodní a vzduchovou
pistoli k Planmece, RVG senzor
i s příslušenstvím Planmeca Digi2, Sterilizátor
HS62A, sady zubů do náhrad pro potřeby
laborky. U všeho cena dohodou, fotky pošlu.
e-mail: lukas.drobny@seznam.cz

Prodám stomatologickou soupravu
DIPLOMAT, r. v. 2008, horní vedení hadic,
vzduch. pistole, LED mikromotor, turbína,
světelný UZ, polymerizační lampa, malá, velká
savka, odlučovač amg Metasys, kompresor,
sací agregát. Foto zašlu. Cena dohodou.
e-mail: prazan@dentpra.cz
Prodám 3 ks originál funkčních
halogenových světel na soupravy ADEC
Performer. Cena dohodou.
e-mail: filip.pekarek@seznam.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 přístroj Piezotome Ultrasonic
Surgery Unit, původní cena včetně všech
koncovek a příslušenství 180 000 Kč, kupován
na přelomu roku 2010/2011, použitý jen
párkrát, zánovní, nyní cena 80 000 Kč, dohoda
možná.
tel.: 608 272 148
e-mail: stoma222@seznam.cz

koupím
Koupím použité, ale plně funkční zubní
RTG a kapslový amalgamátor.
tel.: 777 260 807
e-mail: hfmanson@volny.cz
Koupím zubní soupravu „Planmeca
Compact i“, s horním vedením, v dobrém
stavu.
tel.: 724 471 300
e-mail: ivo.bartosik@seznam.cz
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PŘÍLEŽITOSTI
stomatologické praxe – nabídka
PRAHA
Prodám zavedenou praxi. Plně
vybavenou ordinaci v provozu. Lokalita
Praha 1, čekárna, ordinace, denní místnost,
klimatizace, A-Dec Belmont, RVG, PC dent,
Zavedená klientela.
tel.: 776 674 096
www.dentalesteticclinic.cz
Prodám zavedenou zubní ordinaci
v Praze 1. Stálá klientela a smlouvy se ZP.
tel.: 720 732 147
Nabízíme k prodeji zavedenou zubní
ordinaci v lukrativní části Praha 3. Součástí
prodeje je kompletní vybavení – 2 křesla,
instrumentárium, sterilizátor, PC, kompletní
nábytek, databáze pacientů za 8 let fungování.
Ordinace má smlouvy se ZP.
tel.: 725 930 222
e-mail: tereza.havrankova.dent@gmail.com
www.healthy-smile.cz
Přenechám dobře zavedenou ordinaci
s laboratoří v Praze 4. Plně vybavená
ordinace, čekárna, denní místnost, RVG,
PC-DENT. Možnost rozšíření o další ordinaci.
Smlouvy se všemi ZP, parkování u objektu.
Laboratoř včetně vybavení pro 2–3 laboranty.
Odjezd do zahraničí, spěchá. Cena dohodou.
tel.: 731 558 371
e-mail: igor.jemilev@seznam.cz
Přenechám dobře zavedenou ordinaci
s laboratoří v Praze 4. Plně vybavená
ordinace, čekárna, denní místnost, RVG, PC
-Dent. Možnost rozšíření o další ordinaci.
Smlouvy se všemi ZP, parkování u objektu.
Laboratoř včetně vybavení pro 2–3 laboranty.
Cena dohodou.
tel.: 731 680 713
e-mail: holyf@seznam.cz
Pronajmu 1–2 zubní ordinace v Praze
na Smíchově. Volejte po–pt 9–16 hodin.
tel.: 739 362 926
Moderní stomatologické centrum
v Praze 5 u metra Anděl nabízí pronájem plně
vybavené stomatologické ordinace. Nabízíme
moderní prostředí s vlastní laboratoří, přátelský
kolektiv, služby recepce. Pronájem zahrnuje:
plně vybavenou ordinaci, servis recepce, servis
sestry (není podmínkou), možnost využití
služeb dentální hygieny v místě, možnost
využití služeb laboratoře v místě, možnost
využití centrální sterilizace a OPG, likvidace
odpadu.
tel.: 731 530 192
e-mail: petr.farkas@stomatologieandel.cz
Prodám dlouhodobě zavedenou zubní
praxi v Praze 5-Lužiny, stálá klientela, bez
smluv se ZP. Zn: Odchod do důchodu.
tel.: 602 173 613
e-mail: avotokselp@seznam.cz
Nabízím na 1–3 dny v týdnu kompletně
vybavenou zubní ordinaci v Praze 5.
e-mail: tour-eifel@seznam.cz

Pronajmeme zubní ordinaci v Praze 6
v prostorech po kompletní rekonstrukci, tvořící
uzavřený celek spolu s čekárnou, recepcí
a denní místností. Připravené veškeré
technologie (sání, voda, vzduch). K dispozici
sterilizace, 3D/Pano/Ceph RTG, intraorální
digitalizace. Skvělá dopravní dostupnost, přímo
na Vítězném náměstí.
tel.: 603 509 359
e-mail: svarc@salvadora.cz
www.salvadora.cz
Pronajmu kompletně zařízenou zubní
ordinaci v Praze 8-Kobylisích s výbornou
dopravní dostupností.
e-mail: stomatologicka.ambulance@gmail.com
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. Převezmu
stomatologickou praxi se zavedenou klientelou
od důchodce.
e-mail: medicdent@seznam.cz
tel.: 773 608 300
www.medicdent.cz
Přenechám standardně vybavenou
zubní ordinaci, zaměřenou převážně na
dětskou klientelu v Praze 9, a to včetně smluv
se ZP a možností rozšíření klientely podle
vlastních představ.
e-mail: hmitackova@seznam.cz
Pronajmu novou, zařízenou zubní
ordinaci v Praze 10 nedaleko NC Eden. Více
informací na
tel.: 732 119 870, 284 684 802
e-mail: amdent@seznam.cz
Prodám privátní zubní ordinaci v Praze
bez smluv se ZP. Nové vybavení, slušná česká
a zahraniční klientela.
e-mail: prodejordinace@email.cz
Pronajmu plně vybavenou
stomatologickou ordinaci v centru Prahy.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Hledám zástup za MD od 6/2016 do
ordinace v Praze-Zbraslavi. Možno i částečný
úvazek. Nebo pronajmu vybavenou zubní
ordinaci i dent. hygienistce.
tel.: 777 545 555
e-mail: jeriova@mojezubarka.com

PLZEŇSKÝ KRAJ
Nabízím k převzetí zavedenou
stomatologickou praxi v Kašperských Horách
(okr. Klatovy). Smlouvy se ZP, strojová
endodoncie, RVG. Prostory v majetku města,
výborné nájemní podmínky.
tel.: 775 183 413
e-mail: kohout.zubar@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Pronajmu zubní ordinaci na náměstí
Starosty Pavla v Kladně (čekárna, příprava na
2 zubařská křesla, místnost pro RTG). Nájem
možný v průběhu června, nejpozději od
1. 7. 2016.
tel.: 605 295 350
e-mail: fortekladno@centrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
V zavedené zubní praxi v Chomutově
se 3 ordinacemi a zázemím ve vlastních
prostorách nabízím pronájem 1–2 ordinací,
výhledově s postupným převzetím.
e-mail: dentalfuture@seznam.cz
Nabízím k prodeji zavedenou
stomatologickou ordinaci v Ústeckém kraji se
stálou klientelou a se standardním vybavením.
Muchova 228, Chlumec 403 39.
tel.: 475 223 657 od 8 hod. do 11 hod.
e-mail: kroa.bedrich@centurm.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Pronajmu jednu, případně dvě ordinace,
v centru Liberce. Jedná se o prostory
s čekárnou a zázemím pro personál. V objektu
je ordinace dentální hygieny.
tel.: 739 550 091
e-mail: standavo@volny.cz
Prodám stomatologickou praxi
v Rokytnici nad Jizerou. Důvodem je odchod
do důchodu.
tel.: 603 825 966
e-mail: folprechtova.marie@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Prodám stomatologickou praxi
v Lázních Bělohrad. Prostory v pronájmu.
Smlouvy se ZP. Standardní vybavení, stabilní
klientela, byt od města. (Odchod do důchodu.)
tel.: 606 774 919
e-mail: h.hronova@seznam.cz
Nabízím prostory pro ordinace
v Trutnově se zázemím, byt k dispozici.
tel.: 603 894 745
e-mail: hrudza@iol.cz
Nabízíme prodej praxe ortodontickému
specialistovi. Praxe se nachází v prostorách
soukromé polikliniky v Rychnově n/Kněžnou.
Jedná se o prodej zavedené, nadstandardně
vybavené a plně funkční ortodontické praxe,
personálně obsazené třemi kvalifikovanými
asistentkami včetně dentální hygienistky.
Právně je praxe vedena jako s. r. o. Prodej je
možný okamžitě, včetně smluv se všemi ZP.
tel.: 602 769 114
e-mail: intradep@seznam.cz
www.rovnatka-pokorni.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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PŘÍLEŽITOSTI
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, Dentatus Profin-Eva, ozon,
bezdrátový endomotor, Pentamix, chir.
vybavení na miniimplantáty, Cacan,
klimatizace, alarm aj. – seznam zašlu.
Sestra k dispozici. Cena výhodná.
tel.: 603 732 337
e-mail: l.kulhanek@volny.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Přenechám zavedenou stom. praxi
v Litomyšli, smlouvy se všemi ZP a laboratoří,
náplň činnosti praktický zubní lékař, ve
vlastních prostorách, 80 m², lze umístit i druhé
křeslo, bezbariérový přístup s možností
parkování, v blízkosti autobusového nádraží,
nemocnice, polikliniky s lékárnou a sousedící
s ord. praktického lékaře. Cena dohodou.
Případně lze řešit i bydlení nabídkou prodeje
řadového rodinného domu se zahradou
v klidné části města. Plánuji odchod do
starobního důchodu k 31. 12. 2016 a nerada
bych ponechala své pacienty bez možnosti
návazného ošetřování.
tel.: 603 164 130, 461 615 414
e-mail: mudrpokorna@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 Ing. Václav Fišer.
tel.: 724 189 550
e-mail: obec@rohovladovabela.cz
www.rohovladovabela.cz
Nabízíme vstup do dvou s. r. o. v městě
Králíky z důvodu odchodu manželského páru
lékařů do důchodu. Nabízíme dostatek
pacientů, sportovního vyžití a krásného
a zdravého životního prostředí, pomoc
místních orgánů při získávání bytu apod.
Smlouvy se všemi ZP. Výhodné pro
manželskou dvojici.
tel.: 606 633 329, 465 631 154
e-mail: spickajan@email.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
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

Prodám zavedenou zubní praxi
v pronajatých prostorách Akciové společnosti
Motor Jikov, a. s., v Českých Budějovicích,
Kněžskodvorská ulice č. 26, zařízení ordinace
zánovní, standardní, stálá klientela.
tel.: 604 554 142, 389 016 145
e-mail: rs.48@seznam.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Přenechám pronájem zubní ordinace
v Brně s možností odkoupení nábytku.
Ordinace kompletně zrekonstruovaná před pěti
lety, ve velmi pěkném stavu. Klidná lokalita,
výborná dostupnost z MHD. Pro více informací
mne, prosím, kontaktujte e-mailem.
e-mail: ordinace.brno@seznam.cz
Prodám ortodontickou praxi v Brně.
Smlouvy se ZP, odbornost 014, 015. Více
informací na e-mailu.
tel.: 773 945 103
e-mail: ordental17@gmail.com
Pronajmu prostory pro zřízení zubní
ordinace v Brně. Laboratoř v místě.
tel.: 545 577 597
Prodám zubní ambulanci s vybavením
a nástroji v Pustiměři (okr. Vyškov). Ordinace
se nachází v prostorách zdravotního střediska
a místnosti jsou ve vlastnictví lékařů. Smlouva
se všemi hl. ZP.
tel.: 606 727 610
e-mail: 131104@mail.muni.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v Hodoníně nabízí k prodeji zavedenou zubní
praxi se stálou klientelou, včetně smluv se
všemi ZP, zařízenou ordinací včetně RVG,
RTG. V budově vlastní CAD/CAM laboratoř.
tel.: 603 586 216
e-mail: stomatologiehodonin@seznam.cz
Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, nabízí pronájem plně vybavené
ordinace. Veškeré prostory jsou zařízeny ve
vysokém standardu, v jednotném atraktivním
firemním stylu. Disponujeme 11 ordinacemi vč.
ordinace dentálních hygienistek, zubní
laboratoří, místnostmi pro sterilizaci, OPG,
IO RTG v jednotlivých ordinacích, recepcí.
Ordinace jsou s přístupem denního světla,
vybaveny telefony s přímými telefonními čísly,
internetem, do ordinací je bezbariérový přístup.
Celá budova má klimatizaci. Součástí zařízení
je denní místnost s kuchyňkou pro
zaměstnance, samostatná sociální zařízení pro
zaměstnance, šatny. Fotogalerii si můžete
prohlédnout na webových stránkách. Klientela
zajištěna, početná rakouská a jiná zahraniční
klientela, možnost poskytnutí odborné pomoci
jak v ordinaci, tak v oblasti účetnictví,
administrativního, právního a IT poradenství.
Byt 3 + 1 nebo 1 + KK k dispozici. Kontaktujte
nás, prosím, na tel. čísle nebo e-mailu,
pí Krupová.
tel.: 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Prodám nebo dlouhodobě pronajmu
prosperující, plně zařízenou zubní ordinaci
včetně smluv se ZP v Zábřehu na Moravě.
Z důvodu odchodu do důchodu.
tel.: 603 415 046
e-mail: jar.vavrova@moravanet.cz
Prodáme zavedenou stomatologickou
praxi (s. r. o.) se stabilním obratem
a moderním vybavením (RTG s RVG,
strojovou endodoncií Reciproc), Sonic pro
fotokomp. výplně, Air flow) v menším městě
v okolí Olomouce. Případně lze dohodnout
dlouhodobý pronájem. Bližší informace
e-mailem.
tel.: 777 218 875
e-mail: ondrej.salava@gmail.com

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
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.
tel.: 603 895 501
e-mail: pwostry@gmail.com
2

Pronajmu zubní ordinaci – 20 m
v Ostravě, Mariánských Horách, vybavenou
ergonomicky řešeným nábytkem. Další
vybavení dle domluvy. Laboratoř v domě,
parkoviště, dobrá dopravní dostupnost,
příznivý nájem. Vhodné i na částečný úvazek.
tel.: 776 857 049
e-mail: mirka.zlatnikova@seznam.cz
Nabízím k prodeji zavedenou, plně
vybavenou zubní praxi (s. r. o.) v budově
zdravotního střediska, v centru Ostravy, stálá
klientela, smlouvy se ZP. Prodej možný ihned,
nebo po současném několikaměsíčním
souběhu s novým vlastníkem. Cena dohodou.
tel.: 773 088 161
e-mail: jarekp@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, 728 901 765
e-mail: orion4@volny.cz
Prodám zavedenou stomatologickou
praxi s. r. o. v Havířově. Ordinace je pěkná,
standardně vybavená v příjemných prostorách
s bezbariérovým přístupem v nájmu od města
Havířova. Mám smlouvy se všemi ZP
a slušnou klientelu.
tel.: 604 944 556, 596 411 010
Prodám nebo pronajmu zavedenou
stomatologickou ordinaci ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
tel.: 728 202 602
e-mail: dresler.jiri@gmail.com
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NEZAŘAZENO

PARDUBICKÝ KRAJ

Prodám zubní laboratoř s klasickou, ale
především titanovou technologií. Materiály jsou
nakupovány přímo od výrobce, bez dealerů, za
exportní ceny. Lze nakupovat tímto způsobem
i materiály pro ordinaci. Titanovou technologii
zaučím. Licí přístroj odlévá klasické kovy,
stejně jako titan a zlato v argonové atmosféře.
Čistota titanu 1. Odchod do důchodu. Přístroje
jsou používány jedním zubním technikem.
Původní cena 2,5 mil. – prodám velmi levně.
tel.: 482 736 250, 731 457 471
e-mail: info@dentitan.eu
www.dentitan.eu

Odkoupím stomatologickou praxi se
smlouvami ZP v Pardubicích a okolí.
e-mail: zdravy.usmev@email.cz

EKORENT
KOMPLEXNÍ FINANCOVÁNÍ
ORDINACÍ
Poskytujeme úvěry na:
– nákup ordinace
– rekonstrukci
– vybavení
(přístroje, nábytek, ostatní…)
e-mail: obchod@ekorent.cz
tel.: 241 483 330
www.ekorent.cz
Placená inzerce

stomatologické praxe – poptávka
Koupím nebo převezmu s dalším
odkoupením zubní ordinace se smlouvami se
ZP – okres Pardubice, Hradec Králové,
Středočeský, Jihomoravský kraj, Praha.
tel.: 774 098 814
e-mail: dok.oleg68@seznam.cz

PRAHA
Koupíme kompletní stomatologickou
ordinaci nebo jen smlouvy s pojišťovnami
a klientelu v Praze 5, 6 nebo 4.
tel.: 777 857 498
e-mail: info@mudris.cz
Sháníme prostory pro vybudování
2 zubních ordinací v Praze 4 k pronájmu
nebo ke koupi.
e-mail: zubni.ordinace.praha4@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Koupím zubní ordinaci v Kutné Hoře
nebo Čáslavi.
e-mail: caslav2015@seznam.cz

Hledám zubní praxi v Pardubicích,
která má smlouvy se ZP,
k odkoupení/postupnému převzetí.
e-mail: zubarkapardubice@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.

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny
v Brně a děkan Lékařské fakulty MU v Brně
vypisují výběrové řízení na obsazení
2 školicích míst na Ortodontickém oddělení
Stomatologické kliniky pro přípravu ke
specializační atestaci v oboru ortodoncie.
Školicí místa budou spojena s úvazkem 0,2 na
dobu určitou (3 roky) po linii FN u sv. Anny
v Brně. Termín nástupu po výběrovém řízení
nebo po vzájemné dohodě. Písemné žádosti
včetně dokladů o dosažené kvalifikaci,
životopisem a přehledem o průběhu předchozí
odborné praxe přijímá sekretariát
Stomatologické kliniky, FN u sv. Anny v Brně,
Pekařská 53, 656 91 Brno.
tel.: 543 183 407
e-mail: ludmila.markova@fnusa.cz

PRAHA
Do nového dentálního centra v ulici
Dlouhá 39, Praha 1, hledáme šikovné
spolupracovníky. Naší vizí je vytvořit nový
koncept ošetření, který spojuje precizní
ošetření s mimořádným designem. Do svého
týmu hledáme lékaře/lékařku, schopného
pracovat na vysoké úrovni, s nejmodernějšími
přístroji, materiály. Nová klientela, přímé
platby, špičková laboratoř v rámci DC, podíl na
zisku samozřejmostí, HPP i ČPP. Jen chtít
pracovat s vizí do budoucnosti. Máte-li zájem,
neváhejte nás kontaktovat!
tel.: 602 441 122
e-mail: info@karolinum.com
www.karolinum.com
Do moderně vybavené zubní ordinace
v centru Prahy (3 minuty pěšky od náměstí
Míru) přijmu zubního lékaře (-ku), absolventa
(-ku) na plný nebo částečný úvazek. Nabízím
velmi dobré platové podmínky, velmi flexibilní
pracovní dobu a velmi přátelský kolektiv.
Možnost odborného růstu v oblasti protetiky,
estetické stomatologie, ústní chirurgie,
implantologie, strojové endodoncie pod
mikroskopem. CV s fotografií zašlete na e-mail.
tel.: 732 151 477
e-mail: zubni@email.com

Do nově zrekonstruované stomatologické
kliniky v centru Prahy 2 hledáme nové kolegy
zubní lékaře (také absolventy) na plný úvazek,
kteří by doplnili náš stávající tým. Nabízíme
práci v příjemném kolektivu, zajištěnou
klientelu, motivační platové ohodnocení,
podporu vzdělání a profesního růstu, služby
recepce. Ordinace jsou nadstandardně
vybavené, součástí je CEREC, Mikroskop,
Piezo, Reciproc, RVG/OPG. Očekáváme praxi
v oboru, samostatnost, profesionalitu,
odpovědnost, příjemné vystupování a jednání,
zájem o obor a další vzdělávání, znalost cizích
jazyků vítána. Nástup dle dohody. V případě
zájmu zašlete životopis na e-mail.
tel.: 777 510 795
e-mail: info@magicsmile.cz
www.magicsmile.cz
Soukromé stomatologické zařízení –
MUDr. M. REJCHRT STOMATOCHIRURGIE,
s. r. o., Olšanská 7, Praha 3, přijme zubního
lékaře/lékařku a 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
Zubní klinika Vojavica – Dental v Praze 3
– Žižkov přijme zubní lékařku (-ře)
s praxí nebo absolventa na plný nebo částečný
úvazek. Požadujeme profesionální přístup,
příjemné vystupování, pracovitost, znalost AJ
a RJ výhodou. Nástup dle dohody.
e-mail: vojavica@gmail.com
Soukromá zubní ordinace Praha 4
– Háje přijme lékaře (-ku) na částečný, nebo
plný úvazek. Příjemný kolektiv, výborné
platové ohodnocení.
tel.: 608 903 233
e-mail: dentissimo.d@seznam.cz
Stomatologické oddělení
Thomayerovy nemocnice přijme
spolehlivého a pečlivého stomatologa na plný
úvazek, možno i důchodce nebo absolventa.
Práce v příjemném kolektivu, mezioborová
spolupráce. Nabídky zasílejte na e-mail.
tel.: 261 082 273
e-mail: karel.kamenik@ftn.cz
www.ftn.cz
Přijmu stomatologa, který má zájem
získat zkušenosti v zavedené ordinaci
praktického zubního lékaře s 32 lety praxe.
Mám zájem o stomatologa s pokorou před
oborem, který nehledá jen velmi luxusní
zařízení s movitou klientelou. Mám „pouze“
OPG, Digoru, Reciproc, Newtron, Raypex 6,
Dynamix, Algimix, Servotome Satelec,
SonicFill a intraorální kameru. Nabízím slušný
příjem, vlídné jednání a klid na pozvolné
získávání praxe. Vlastní sestra, vlastní
klientela i ordinace. Práce na soupravě
Belmont Clesta II. Žádné střídání směn.
Protetická laboratoř na patře a vlastní dentální
hygienistka. Rád Vás uvítám v pěkném
prostředí střediska v Praze 4 – Jižním Městě.
tel.: 272 941 362
e-mail: adamec@adadenta.cz
www.adadenta.cz
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Stomatologická klinika dětí
a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha 5,
přijme 2 lékaře i absolventy na pozici
sekundárního lékaře lůžkového odd., plný
úvazek od 1. 7. 2016. Písemné žádosti
a strukturovaný životopis včetně dokladů
o dosaženém vzdělání a průběhu dosavadní
praxe zasílejte na
e-mail: petra.korotvickova@fnmotol.cz
www.fnmotol.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku do
moderní zubní ordinace v Praze 5
(Smíchovské nádraží nebo Radotín). Mladý
kolektiv, moderní přístroje a materiály.
Nabízíme motivační platové ohodnocení
základ + %. Nástup dle dohody. Životopis
s foto zasílejte na e-mail.
tel.: 774 860 564
e-mail: recepce@sofident.cz
www.sofident.cz
Moderní stomatologické centrum
v Praze 5 u metra Anděl hledá lékaře (-ku) na
částečný nebo plný pracovní úvazek s min.
2letou praxí. Zaměření na endodoncii, stomatochirurgii, parodontologii vítáno. Nabízíme moderní
prostředí s vysokou úrovní stomatologické péče
a vlastní laboratoří, přátelský kolektiv, uplatnění
vlastních zkušeností, možnost vzdělávání
a ohodnocení odpovídající kvalitě a tempu práce.
Očekáváme aktivní přístup, časovou flexibilitu
a vysoký pracovní výkon.
e-mail: petr.farkas@stomatologieandel.cz
www.stomatologieandel.cz
Do stomatologické ordinace v Praze 6
přijmeme lékaře/lékařku se zájmem
o preventivní a estetickou stomatologii
a strojovou endodoncii nejlépe na celý úvazek.
Praxe v oboru vítána. Kromě obvyklých
benefitů nabízíme možnost ubytování v RD.
Nástup ihned.
tel.: 604 464 540
e-mail: irenadostalova@yahoo.com
Zubní ordinace v Praze 6, zaměřená na
preventivní, záchovnou a estetickou
stomatologii, hledá nového kolegu nebo kolegyni.
Praxe v oboru vítána, týmová spolupráce
a komunikativnost nutností. Nástup možný ihned.
e-mail: stomordinace@gmail.com
Zavedená zubní ordinace v Praze 7
přijme na plný i zkrácený úvazek
lékaře/lékařku. Praxe vítána, ale není podmínkou
(vhodné i pro absolventy). Požadujeme plynulou
češtinu, AJ na komunikativní úrovni, časovou
flexibilitu, zájem o obor, pečlivost, pracovitost.
Nabízíme dobré platové podmínky, přátelský
mladý kolektiv, možnost dále se vzdělávat.
Nástup možný od 1. 6. 2016. CV s fotografií
zasílejte na e-mail.
tel.: 777 148 060
e-mail: zemanova.karol@email.cz
Privátní zubní klinika CARE MEDICO
v Praze 8 rozšiřuje svůj tým a budeme velmi
rádi, když se připojíte! Nabízíme nejmodernější
vybavení v několika ambulancích, plně
vybavenou laboratoř a možnost mentoringu od
zkušených kolegů. Velmi zajímavé finanční
ohodnocení závislé na výkonu a všechny výhody
standardního pracovního poměru. V případě
zájmu zašlete prosím životopis na e-mail. Rádi si
s Vámi sjednáme schůzku přímo na klinice.
tel.: 774 293 615
e-mail: ditabernasova@gmail.com

Přijmeme zubního lékaře (-ku)
i absolventa (-ku) do nové zubní ordinace
v Praze 9 v blízkosti metra Českomoravská.
Nabízíme trpělivý přístup k absolventům,
vlastní klientelu, práci v moderním prostředí
(OPG, čtyřruční práce, poskytujeme pracovní
lupové brýle, Vista Scan, strojové endo,
mikroskop Kaps atd.), podporu vzdělávání,
výborné platové ohodnocení + procenta ze
zisku, řadu benefitů (stravenky, příspěvek na
důchodové připojištění, dovolená navíc).
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
Do našeho zubního zdravotnického
zařízení s rozšířenou péčí pro parodontologii
a implantologii v Praze 9 přijmeme
lékaře (-ku), i absolventa (-ku), příjemné
pracovní prostředí a lékařský kolektiv.
Životopisy zasílejte na
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.
tel.: 775 998 344, 773 226 623
e-mail: info@implantaty-kriz.cz
www.implantaty-kriz.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku),
absolventa (-ku), do zavedené zubní ordinace
v okrajové části Prahy 9, moderní
stomatologie, podpora vzdělávání, flexibilní
pracovní doba, odborná podpora pro
začínající, platové ohodnocení dle výkonu,
možný i zkrácený úvazek, nabídka bydlení
v místě zdarma.
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. Zajímavé
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 (-ku)
(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 e-mail.
tel.: 602 311 588, 284 819 831-5 p. Baran
e-mail: ondrej.baran@bakon.cz
www.bakon.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa) do zavedené stomatologické
ordinace v Praze 10. Možný i zkrácený
úvazek. Nabízíme přátelský kolektiv, moderní
vybavení, spolupráce s dentální hygienistkou.
Zajímavé platové ohodnocení. Požadujeme
samostatnost, pečlivost a spolehlivost, ochotu
se vzdělávat.
tel.: 776 894 516
e-mail: prostomatologa@volny.cz
www.studio-dent.cz

Zdravotní středisko Hostivař, s. r. o.,
přijme stomatologa (-ku) na plný nebo
částečný úvazek. Jedná se o dvě
stomatologické ordinace. V týmu jsou lékaři,
dentální hygienistky, zdravotní sestry.
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
Soukromé stomatologické zařízení
v centru Prahy přijme stomatologa s praxí.
Poskytujeme komplexní péči. Nabízíme práci
s nejmodernějším vybavením v příjemném
prostředí pod vedením specialistů v oblasti
protetické stomatologie, chirurgie a implantologie.
Samozřejmostí je možnost dalšího vzdělávání.
V případě zájmu nás kontaktujte na
tel.: 603 483 056
Přijmeme lékaře/lékařku do plně
vybavené stomatologické ordinace v centru
Prahy. Plný i částečný úvazek možný.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Přijmu zubního lékaře nebo absolventa
do pracovního poměru či na zástup do moderní
ordinace v Praze.
tel.: 776 674 096
www.dentalesteticclinic.cz
Do zavedené ordinace v Praze
přijmeme lékaře/lékařku na plný nebo
částečný pracovní úvazek. Nehledáme
endospecialistu, 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.
e-mail: info@friendlydent.cz
Hledáte práci v moderně zařízené
stomatologické ordinaci v centru Prahy?
Chcete pracovat v mladém a příjemném
kolektivu? Je pro Vás důležitý profesní rozvoj?
Nabízíme plný nebo částečný úvazek pro
zubního lékaře s praxí nebo absolventa,
motivační finanční ohodnocení a podporu
v dalším vzdělávání. Nástup dle dohody.
Zašlete, prosím, CV nebo si sjednejte osobní
schůzku. Těšíme se na Vás.
tel.: 233 375 683
e-mail: dentanela@dentanela.cz
www.dentanela.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
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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, 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.
e-mail: valentova@fidentia.eu
Zajímá Vás „zubařina“, která má smysl?
Naše představa o stomatologii je – zajistit
našim pacientům zdravý a krásný úsměv na
celý život. Jak? Poctivě nastavenou léčbou
a spolu s tím zásadním důrazem na prevenci
a hygienu. Tomu přizpůsobujeme naše
programy pro pacienty. A protože víme, že
perfektní stomatologii je ideální poskytovat
v týmu, rádi bychom i naše oddělení rozšířili
o lékaře se specializací na stomatologii
(endodoncii) a operační mikroskop. Chcete
spolu s námi zlepšovat životy lidí? Přidejte se
k nám! Hledáme proto zkušeného
stomatologa, který pracuje s mikroskopem, má
skvělé výsledky a chce se stát součástí týmu,
který poskytne pacientům (nejen)
stomatologickou péči komplexně, v místě
a zázemím, které se o pacienta zajímá.
Nabízíme: skvělý kolektiv, návaznost na další
obory, dobře dostupné místo v centru Prahy
s možností parkování zdarma, možnost
nástupu i s vlastní sestrou, vybavit ordinaci
(novým mikroskopem).
e-mail: veronika.kremzova@esthesia.cz
www.esthesia.cz/
Z důvodu rozšíření praxe hledám další
posilu do týmu na vedlejší pracovní poměr.
Nabízím práci s operačním mikroskopem se
zájmem o zdokonalení pod odborným
dohledem. Nástup možný ihned. Prosím,
zasílejte své životopisy na
e-mail: ali.zapotocky@centrum.cz
www.facebook.com/zubni.lekar
Hledáme vhodného kandidáta na pozici
stomatolog/stomatoložka do Ústeckého (Most)
HPP, Ostravského (Ostrava) HPP a kraje
hlavního města Praha – poloviční úvazek. 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
www.dentica.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Přijmu zubního lékaře/lékařku
(absolventa, absolventku) do zavedené zubní
praxe s. r. o. se zaměřením na parodontologii
a implantologii v Domažlicích. Smlouvy
se ZP, zčásti německá klientela. Vybavení:
RVG, OPG, strojová endodoncie, chir. laser
atd., dvě samostatné ordinace. Po zapracování
možný převod. Dotazy a CV na e-mail.
tel.: 606 849 961
e-mail: viktor.sticha@atlas.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Přijmeme zubní lékařku/lékaře do
vyhledávané stomatologické ordinace Náš
zubař v Kladně. Nejprve na částečný úvazek
s postupným rozšířením na plný rozsah, a to
na dobu neurčitou. Spolupráce s mladým
kolektivem v kompletně rekonstruovaných
prostorách, moderní vybavení a spolupráce
s dentální hygienistkou v rámci ordinace,
smlouvy se ZP. Odpovídající finanční
ohodnocení se zvýhodněním motivační složky
mzdy – vše vychází z individuální dohody.
Požadujeme především chuť poskytovat
nejlepší možnou péči všem pacientům bez
rozdílu, a také ochotu rozvíjet své schopnosti.
Ozvěte se a společně probereme všechny
možné varianty.
tel.: 607 780 219
e-mail: prace@nas-zubar.eu
www.nas-zubar.eu
Hledám kolegu nebo kolegyni do své
ordinace v Kladně, kteří pracují zodpovědně,
moderně a s chutí a mají zájem o práci na
částečný úvazek. Nabízím moderně zařízenou
ordinaci výborně dostupnou z Prahy,
ohodnocení s podílem na zisku a příspěvky na
vzdělávání. Životopis, prosím, pošlete na
e-mail: mddr.chocholova@centrum.cz
Do nově vybudované zubní ordinace
u Prahy přijmeme zubního lékaře/lékařku
i absolventa. Naše ordinace jsou
nadstandardně vybavené, součástí je OPG,
RVG, strojová endodoncie, lupové brýle atd.
Naším cílem je komplexní péče o pacienta
s důrazem na estetické výplně. Jsme držiteli
osvědčení pro vybranou péči z parodontologie
a stomatochirurgie, součástí našeho týmu je
dentální hygienistka. Jsme milý a příjemný
kolektiv. Požadujeme: spolehlivost, pečlivost,
příjemné vystupování, komunikativnost, zájem
o moderní stomatologii. Nabízíme: výborné
platové podmínky s podílem na zisku, podporu
vzdělávání a profesního růstu, zaměstnanecké
výhody. Nástup možný po dohodě. Těšíme se
na spolupráci s Vámi. Stručný životopis zašlete
prosím na uvedený e-mail.
tel.: 732 508 263
e-mail: ordinace.stomatologie@gmail.com
ordinace@kozlik.cz
www.stomaklinik.cz
Do zavedené zubní ordinace
v Poděbradech přijmeme lékaře (-ku),
absolventa. Nabízíme moderní vybavení,
přátelský kolektiv a dobré platové podmínky.
Těšíme se na spolupráci. V případě zájmu nás
kontaktujte na
e-mail: frankova.radka@email.cz
www.trendydental.cz

Přijmeme zubního lékaře/ku do
rozšiřující se praxe Nová stomatologie Býkev,
okr. Mělník. Moderně vybavené pracoviště vč.
OPG, RVG, endomotorů, piezochirurgie,
mikroskopu. Zaměřujeme se na záchovnou
stomatologii, mikroskopickou endodoncii,
protetiku a implantologii. Dentální hygiena
v místě. Požadujeme ochotu pracovat moderními
postupy, dále se vzdělávat. Nabízíme samostatný
čas v ordinaci, příspěvek na dopravu a školení,
výborné platové ohodnocení. Více informací při
osobním pohovoru. Dojezdová vzdálenost z
Prahy je 30 minut. Nástupu možný od 5/2016.
tel.: 603 969 793
e-mail: info@newdent.cz
www.novastomatologie.cz
Přijmu zubního lékaře na plný úvazek do
ordinace v menším městě cca 50 km západně
od Prahy, vděčná klientela, vhodné pro
začínající nebo starší kolegy.
tel.: 739 025 555
e-mail: jolanapecenka@seznam.cz
Do nové, moderně vybavené zubní
ordinace v Úvalech u Prahy (20 min. vlakem
z Masarykova nádraží) přijmu zubního lékaře
(-ku) na plný/částečný úvazek s min. 1 rokem
praxe, vhodné i pro kolegyně na MD. Nástup
možný od 7/2016. Nabízím motivační finanční
ohodnocení a zaměstnanecké bonusy. Požaduji
příjemné vystupování a pečlivost. CV e-mailem.
tel.: 315 558 705
e-mail: info@smile-care.cz
www.smile-care.cz
Přijmeme zubního lékaře na částečný
pracovní úvazek (dle dohody do 0,8) do
soukromé stomatologické ordinace v Mladé
Boleslavi. Vhodné pro absolventa či lékařku
na nebo po mateřské dovolené. Podpora
vzdělávání, příspěvek na stravu. V případě
zájmu zašlete životopis na e-mail.
tel.: 604 889 572
e-mail: zubnisucha@seznam.cz
Přijmeme zubní lékařku/lékaře do
zavedené zubní praxe v Říčanech. Nabízíme
práci v příjemném prostředí a kolektivu,
zavedenou klientelu, podporu dalšího
vzdělávání, odborné stáže, motivační platové
ohodnocení. Požadujeme zájem o obor,
příjemné vystupování, spolehlivost. Nástup
možný ihned. V případě zájmu pište na e-mail.
tel.: 776 858 007
e-mail: elitdent@seznam.cz
www.elitdent.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.
Nástup a výše úvazku dle dohody,
odměňování podle obratu. Byt k dispozici.
Převzetí podílu/praxe možné. CV zasílat na
e-mail: ziskalova@audaciaklinik.cz
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 ihned nebo dle dohody.
tel.: 774 577 431
e-mail: dckh@centrum.cz
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PŘÍLEŽITOSTI
KARLOVARSKÝ KRAJ
Zaměstnám zubního lékaře, lékařku
(i cizince) do moderní ordinace
v Jáchymově (20 minut autem od K. Varů).
V dohledné době i možnost přenechání praxe.
tel.: 353 811 551, 602 137 048
e-mail: pavel.hecht@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Přijmu zubního lékaře/lékařku do zubní
ordinace v Ústí nad Labem. Praxe se
smlouvami se ZP. Nabízím příjemné pracovní
prostředí, dostatek pacientů, dobré platové
ohodnocení s podílem na zisku dle pracovního
nasazení a výsledků práce, možnost osobního
růstu. RTG, OPG v ordinaci, laboratoř v budově.
Požaduji zájem o obor, pracovitost, pečlivost,
spolehlivost. Nástup možný hned. V případě
potřeby pomůžeme zajistit ubytováni.
tel.: 776 894 516
e-mail: prostomatologa@volny.cz
www.studio-dent.cz

LIBERECKÝ KRAJ
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
Přijmeme kolegu/kolegyni na
dlouhodobou spolupráci, na plný pracovní
úvazek na pozici zubního lékaře. Nabízíme
práci v moderním prostředí na špičkově
vybaveném pracovišti v Liberci. Požadujeme:
vzdělání v oboru, zájem převážně o záchovnou
stomatologii, endodoncii a reendodoncii pod
OM, spolehlivost, preciznost, schopnost
samostatného jednání a vstřícného
vystupování. Pozitivní přístup k práci, neustálé
se dovzdělávání v oboru. Termín nástupu
v září 2016. CV posílejte na
e-mail: pracestomatologie@seznam.cz
Do zubního centra v Držkově
v okr. Jablonec nad Nisou přijmu zubní
lékařku/lékaře. Moderní vybavení, mladý
kolektiv.
tel.: 774 321 888
e-mail: z.hyskova@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Přijmeme zubního lékaře/absolventa do
praxe v centru Hradce Králové. Nabízíme
moderní pracoviště, větší kolektiv včetně
dentální hygieny, OPG, RVG, strojové
endodoncie. Zaměstnanecké benefity, podpora
celoživotního vzdělávání. Požadujeme
maximální zájem o obor, komunikativnost,
odpovídající pracovní nasazení. Podle zájmu
v budoucnu možnost převzetí ordinace.
tel.: 724 252 003

Do stomatologické ordinace v blízkosti
Hradce Králové přijmu zubního lékaře
– absolventa.
tel.: 608 551 459 – po 16. hod.
e-mail: stomord@email.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 vzdělávání a odborný růst. Ortodoncie, zubní
laboratoř, RDG centrum v budově.
tel.: 494 515 694
e-mail: iva.domanova@cmail.cz
Do zavedené zubní ordinace v Trutnově
přijmeme zubního lékaře na plný/zkrácený
úvazek (vhodné i pro absolventy). V ordinaci
OPG, ORTG, Reciproc GOLD, implantáty,
široká klientela. Příjemné pracovní prostředí,
mladý kolektiv, podpora osobního rozvoje,
zajímavé platové podmínky. Požadujeme
příjemné vystupování, ochotu dále se učit,
pečlivost. Více informací na
tel.: 733 342 152
e-mail: zubartrutnov@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Zubní centrum v Pardubicích nabízí
začlenění do léčebného týmu pro
kolegyni/kolegu na plný i částečný úvazek.
Moderní nadstandardní vybavení
a multioborová spolupráce na pracovišti (vč.
hygienistky, parodontologa, stomatochirurga
– implantologa) společně se zázemím recepce
zaručuje klidnou a zajímavou práci. Jde nám
o kvalitu, ne však o kvantitu.
e-mail: ordinace@robedent.com
www.robedent.com
Přijmu zubního lékaře/lékařku do
moderně vybavené ordinace ve firmě Zubní
Rosnička, s. r. o., v centru Přelouče od září –
října 2016. Důvodem je odchod do důchodu.
Jsem jediným vlastníkem této firmy, která bude
v dubnu 2017 k prodeji. Firma má 2 zubní
ordinace v jednom domě, smlouvy se ZP.
Všechna schválení a smlouvy jsou na firmu.
Vítán by byl lékař/lékařka se zájmem o odkup
společnosti. Možnost odkupu jako celek nebo
po podílech.
tel.: 732 582 318, 466 672 252, 731 705 856
e-mail: likre@email.cz
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(absolventa/absolventku) do zavedené
stomatologické ordinace v Chocni. Nástup
možný ihned. Nabízíme práci v moderním
prostředí, kompletní vybavení, spolupráci se
zubní laboratoří a dentální hygienistkou.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem
nebo na uvedeném telefonním čísle. Životopisy
zasílejte e-mailem.
tel.: 465 471 029
e-mail: ordinace@podjabloni.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Do nově vznikající stomatologické kliniky
DentalCare v Českých Budějovicích
přijmeme stomatologa/stomatoložku na HPP.
Nabízíme: nadprůměrné platové ohodnocení
(40 000 Kč – 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: vodhanil@dentalcarecb.cz
www.dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz
Soukromé stomatologické zařízení s. r. o.
v Českých Budějovicích přijme
ortodontistu (-ku) do pracovního poměru
(termín nástavbové atestace i v roce 2016).
Dotazy a životopisy posílejte na
tel.: 603 148 907
e-mail: stecherova@zubnipraxe.cz
Přijmeme zubní lékařku (i absolventku)
do zavedené zubní praxe v centru Českých
Budějovic. Moderní vybavení, vlastní OPG,
vlastní laboratoř, dentální hygienista. Nabízíme
práci v příjemném prostředí a kolektivu,
zavedenou klientelu a odpovídající platové
ohodnocení. Požadujeme zájem o obor, ochotu
vzdělávat se, příjemné vystupování,
spolehlivost. Nástup dle dohody.
tel.: 383 136 221
e-mail: info@estetikdent.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
Do nově vybavené ordinace přijmeme
zubního lékaře (-ku). Zajímavé platové
ohodnocení + provize z výdělku. Do budoucna
možnost pronajmutí ordinace. Vhodné i pro
absolventy.
tel.: 739 007 111
e-mail: infocb@medicalhelp.cz
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PŘÍLEŽITOSTI
KRAJ VYSOČINA
Do zavedené zubní ordinace v Měříně
přijmu zubního lékaře/lékařku na
plný/částečný úvazek. Lupové brýle,
kofferdam, strojová endodoncie, vysokofrekvenční proud, RVG. Nástup dle dohody.
tel.: 725 474 928
e-mail: zubni.merin@seznam.cz
Hledám absolventa, případně jakéhokoliv
stomatologa 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. 7. 2016. Ubytování jsem schopen zajistit.
tel.: 777 123 560
e-mail: zubnivasek@seznam.cz
Přijmeme lékaře/lékařku do mladého
týmu v Třebíči. Nabízíme zavedenou praxi
s multioborovou spoluprací – vše pod jednou
střechou. Moderní vybavení včetně operačního
mikroskopu, materiály a postupy podle
dnešních trendů. Možnost profesního růstu
a nadstandardní ohodnocení.
tel.: 773 877 100
e-mail: vojtan84@gmail.com
www.stomatologie-implantaty.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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
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 angličtina vítána. Životopis zašlete e-mailem.
tel.: 603 979 976
e-mail: mudr.nesrstova@gmail.com
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
vzdělávání 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, 721 077 623
e-mail: info@vdental.cz
www.vdental.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
Zubní ordinace v Brně se stabilní
klientelou přijme zubního lékaře/lékařku na
plný úvazek. Nástup uvítáme během několika
měsíců. Seriózní jednání a platební
ohodnocení s podílem na zisku.
tel.: 602 510 644, 602 726 301
e-mail: dentalbrno@gmail.com
Přijmu zubního lékaře/lékařku (může být
i absolvent) na plný pracovní úvazek do
zavedené druhé ordinace (602 00 Brno,
Husova 13). Očekávám zájem o obor, pečlivost
a spolehlivost, znalost práce s PC. Mám
i druhou atestaci pro další možné vedení
přípravy absolventa. Nástup možný od 1. 7. do
1. 9. 2016. Ohodnocení s podílem na zisku.
tel.: 720 244 458
Přijmeme zubního lékaře (-ku) – Brno.
Široké spektrum výkonů. Od estetiky,
záchovné stom., přes endodoncii, protetiku
k implantologii. Mikroskopy, CT, laser atd. DH.
Příjemný kolektiv. Profesní CV můžete zaslat
na e-mail, více informací na webu.
e-mail: info@dentamedika.cz
www.DentaMedika.cz
Nabízím zástup pro zubního lékaře
v zavedené ordinaci v Kanicích, okr. Brno-venkov cca na 1 rok. Možnost práce na
částečný úvazek 2–3 dny v týdnu, nebo na
plný úvazek, dle domluvy. Pro bližší informace
mě, prosím, kontaktujte na
tel.: 607 226 640, 545 227 778
e-mail: skoupa.jitka@email.cz
V blízkosti Brna, zubní ordinace
Pozořice, hledá lékaře na plný či částečný
úvazek. Hledáme kolegu do našeho týmu, ve
kterém pracují tři lékaři, jeden stomatochirurg,
tři setry a dentální hygienistka. Přímo
v ordinaci lze využívat OPG, RVG, Endomotor
– VDW Gold Reciproc, Apexlokátor, externí
ultrazvuk Satelec a jiné. Spolupracujeme
s vysoce specializovanou zubní laboratoří
v centru Brna. Podporujeme další vzdělávání,
zájem o obor a osobnostní rozvoj. Na
pracovišti panuje nadstandardně příjemné
prostředí. Těšíme se na spolupráci.
tel.: 774 966 284
e-mail: j.nekudova@gmail.com
www.zubaripozorice.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa (-ku) na plný úvazek do nově
vybudované zubní ordinace v Hustopečích
u Brna. Poskytujeme komplexní péči v oboru
praktické zubní lékařství, ortodoncie a dentální
hygieny. Nabízíme práci v přátelském
a mladém kolektivu, v moderním prostředí
s vlastním OPG. Nástup dle dohody, možno
ihned. Možnost pozdějšího převzetí praxe.
K dispozici je byt 2 + kk. V případě zájmu nás
neváhejte kontaktovat.
e-mail: info@my-orto.cz
www.my-orto.cz

Přijmeme zubního lékaře do pracovního
poměru do soukromé ordinace v Blansku.
Nástup možný ihned. V případě zájmu
a možnosti vlastního podnikání je možná
i varianta pronájmu zavedené a vybavené
ordinace, která je osazena dvěma
stomatologickými soupravami. V budově je
dále k dispozici 3D OPG. Mimo tuto ordinaci se
v areálu budovy nacházejí 2 samostatné
ortodontické praxe a pracoviště zubních
laborantů.
tel.: 602 769 114
e-mail: intradep@seznam.cz
www.rovnatka-pokorni.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 možný ihned.
tel.: 603 586 216
e-mail: stomatologiehodonin@seznam.cz
Zavedená zubní ordinace PM DENTAL
v Břeclavi přijme do pracovního poměru
zubního lékaře.
tel.: 776 552 723, 608 373 000
e-mail: malegap@seznam.cz
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.
Nabízíme pozdější podíl nebo převzetí praxe.
Veškeré naše prostory jsou zařízeny ve
vysokém standardu, v jednotném atraktivním
firemním stylu, pracujeme s mladým
kolektivem. Disponujeme 11 ordinacemi
vč. ordinace dentálních hygienistek, zubní
laboratoří, místnostmi pro sterilizaci, OPG, IO
RTG v jednotlivých ordinacích, recepcí. Celá
budova má klimatizaci. Součástí zařízení je
denní místnost s kuchyňkou a odpočinkovou
zónou pro zaměstnance, samostatná sociální
zařízení pro zaměstnance, šatny. Fotogalerii si
můžete prohlédnout webových stránkách. Byt
3 + 1 nebo 1 + KK k dispozici. Životopis
a motivační dopis, prosím, zašlete na
e-mailovou adresu, nebo nás kontaktujte
telefonicky.
tel.: 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Hledáme zubního lékaře/absolventa do
zavedené stomatologické ordinace ve Zlíně na
poliklinice, v budově je RTG pracoviště,
laboratoře jsou v sousední budově. Možný
nástup 8/2016.
tel.: 777 067 416
e-mail: a.juhaszova@seznam.cz
Do zubní ordinace v centru Zlína přijmu
šikovného zubního lékaře (-ku) se zájmem
o obor a příjemným vystupováním. Podpora
moderních postupů – strojové endo, kofferdam,
kauter, laboratoř, dentální hygiena a OPG
v budově, zázemí zubní polikliniky. Více info na
tel.: 775 360 333
e-mail: hutova.eva@seznam.cz

LKS, 2016, ročník 26, číslo 5 / strana 8

PŘÍLEŽITOSTI
Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa) na plný pracovní úvazek do
moderně vybavené stomatologické ordinace
v Luhačovicích (OPG, RVG, strojová
endodoncie). Menší kolektiv, příjemné pracovní
prostředí, zavedená klientela. Požadujeme
zájem o obor a zodpovědný přístup. Nástup
možný ihned, motivační platové ohodnocení.
Váš životopis, prosím, zašlete na e-mail.
tel.: 605 959 354
e-mail: info@luhadent.cz
www.luhadent.cz
Zaměstnám zubního lékaře, popř.
pronajmu ordinaci. V budově se nachází
i vlastní zubní laboratoř. Plně vybavená
ordinace (A-dec 500), RVG, OPG k dispozici,
implantologie od r. 2000. Smlouvy se všemi
ZP. Ordinace se nachází ve Valašském
Meziříčí, část Hrachovec.
tel.: 725 454 148
e-mail: tiborliska@email.cz
Zaměstnám do moderně zařízené zubní
ordinace ve Valašském Meziříčí zubního
lékaře i absolventa. Mzda po zaškolení
40 000–70 000 Kč.
e-mail: zubnipraxevalmez@gmail.com
Zaměstnáme zkušeného zubního lékaře
i absolventa do zavedené moderně vybavené
ordinace ve Valašském Meziříčí – náměstí.
Nabízíme výhodné platové podmínky. Nástup
červen 2016.
e-mail: zubnipraxevalmez@gmail.com
Přijmu absolventa (-ku) nebo zubního
lékaře (-ku) do ordinace ve Vsetíně. Ordinace
je moderně vybavena – Cerec, mikroskop, CT,
OPG, strojová endodoncie atd.
tel.: 605 591 057
e-mail: vojtech.hruby@quick.cz
Do zavedené zubní ordinace v centru
Vsetína přijmu zubního lékaře/lékařku,
příležitost i pro absolventa/absolventku. Uvítám
jakoukoli výpomoc, na částečný nebo plný
pracovní úvazek. Výhledově možnost převzetí
praxe. Požaduji spolehlivost a samostatnost.
Nabízím odpovídající finanční ohodnocení.
Nástup možný dle dohody. V případě dotazů
i vážného zájmu pište na email nebo zavolejte.
tel.: 739 706 045
e-mail: cermdana@seznam.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
Pronajmu či zaměstnám od 1. 5. 2016
zubaře ve Starém Městě u Uherského
Hradiště s možností odkoupení ordinace.
tel.: 608 807 303
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.
tel.: 605 754 961
e-mail: endent@endent.cz
www.endent.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Do moderně vybavené zubní ordinace
v menším městě u Olomouce přijmeme
zubního lékaře (i absolventa) jako zástup za
mateřskou dovolenou.
tel.: 777 218 875
e-mail: ondrej.salava@gmail.com

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Zubní centrum v Ostravě přijme do
svého kolektivu zubního lékaře, též absolventa.
Moderní vybavení, finanční ohodnocení
s podílem ze zisku, podpora vzdělávání.
tel.: 777 907 589
e-mail: sedlarova.petra@gmail.com
Stomatologické zdravotnické zařízení
v centru Ostravy přijme s okamžitým
nástupem zubního lékaře (-ku), možno také
absolventa (-ku) do trvalého pracovního
poměru. Platové ohodnocení dle dosažených
výkonů, další podrobnosti při osobním jednání.
tel.: 596 116 040
e-mail: skalikova.sro@seznam.cz
Soukromé stomatologické centrum hledá
do svého týmu absolventku zubního lékařství.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí
v moderně vybavených ordinacích v centru
Ostravy. 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 e-mail.
tel.: 775 238 166
e-mail: recepce@dentaldetail.cz
www.dentaldetail.cz
Přijmu zubního lékaře/lékařku do
zavedené zubní ordinace v Ostravě
– Vítkovicích. Nabízím výhodné pracovní
podmínky i podporu dalšího vzdělávání.
tel.: 605 726 748
e-mail: sportyz@seznam.cz
DENTICS – studio pokročilé stomatologie
v Ostravě, specializující se na estetické
rekonstrukce, implantologii a léčbu
parodontózy, přijme do svého týmu lékaře
-lékařku i na částečný úvazek. Nabízíme
podporu zkušeného a progresivního lékaře
-školitele, recepci, hygienistku, nové, moderní
přístrojové vybavení (CEREC, mikroskop,
laser, práce s kofferdamem) a odpovídající
platové ohodnocení. Strukturované CV zašlete
na e-mail nebo volejte. Těšíme se na Vás.
tel.: 775 772 775
e-mail: recepce.dentics@gmail.com
www.dentics.cz
Do moderně vybavené zubní ordinace
v Ostravě přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa). Nabízíme příjemný kolektiv,
nadstandardně vybavenou ordinaci včetně
RVG, OPG a zvětšení (lupové brýle,
mikroskop) a motivační platové ohodnocení.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
tel.: 776 252 627
e-mail: info@dentalscope.cz

Hornická poliklinika, s. r. o., v Ostravě
přijme do pracovního poměru zubního lékaře
na plný nebo zkrácený úvazek. Nástup možný
ihned. V případě zájmu kontaktujte paní
Smolkovou na
tel.: 597 454 353, 597 454 331
e-mail: hornicka.poliklinika@horpol.cz
Přijmeme zubního lékaře či lékařku do
zavedené zubní praxe Novadent, s. r. o.,
v Havířově. Možno i absolventa, ev. pronájem
jedné zubní ordinace. Laboratoř vlastní, možná
práce na CAD/CAM Cerec.
tel.: 603 440 644
e-mail: novadent@centrum.cz
www.novadent-havirov.cz
Přijmu zubního lékaře (absolventa) na
hlavní pracovní poměr do ordinace v Ostrově.
Platební podmínky dle dohody, možnost
služebního bytu a auta.
tel.: 602 479 095
e-mail: wdent@seznam.cz
Přijmeme zubního lékaře, lékařku nebo
absolventa (-ku) do privátní praxe v Havířově
a Ostravě, zaměřující se na parodontologii
a implantologii. Nadstandardní ohodnocení,
včetně podílu na zisku, mladý kolektiv,
moderně zařízené ordinace, možnost
služebního bytu a po zapracování služební
automobil.
tel.: 776 766 289, 777 853 884
e-mail: info@heliodent.cz
www.heliodent.cz
Přijmu absolventa do ordinace
v Kunčicích pod Ondřejníkem (40 km od
Ostravy). OPG, RVG, stroj. endodoncie, podíl
na zisku.
tel.: 605 168 683
e-mail: daniela.sablaturova@centrum.cz
www.zubni-ordinace.blog.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
Nová, moderně zařízená ambulance
v centru Opavy hledá do svého kolektivu
zubního lékaře (i absolventa). Nabízíme
samostatnou ambulanci, školitel, RVG
u soupravy, OPG, elektrokauter, moderní
endodontické postupy, bělení, proškolená
sestra k dispozici. Nástup možný ihned,
platové podmínky motivující.
tel.: 778 168 341, 553 666 162
(8.00 – 14.00 hod.)
e-mail: al.sobotkova@seznam.cz
Přijmu zubního lékaře do zařízené zubní
ordinace v Karviné. Možno na plný či částečný
úvazek. Moderní vybavení (OPG, RVG, IO
kamera, kauter), spektrum výkonů od
záchovné stomatologie, přes strojovou
endodoncii po implantace. Finanční
ohodnocení s podílem ze zisku, mladý kolektiv,
podpora vzdělávání.
tel.: 605 529 721
e-mail: mudrpolach@seznam.cz
www.mudrpolach.cz
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NEZAŘAZENO
Do našeho multioborového kolektivu
přijmeme lékaře (-ku) stomatologa se zájmem
o obor. Moderně vybavená klinika (3D CT
scan, mikroskop) se zázemím recepce. PZL,
mikroskopická endodoncie, ortodoncie,
pedostomatologie, dentoalveolární chirurgie,
implantologie. Velice dobré platové
ohodnocení, možný podíl na zisku, velká
podpora vzdělávání, přímá návaznost na
kliniku fakultní nemocnice. Požadujeme:
spolehlivost, slušné vystupování,
profesionalitu, AJ výhodou.
e-mail: gojismd@gmail.com
www.ambicare.eu
Do příjemného kolektivu zubní ordinace
Keydental přijmeme šikovného,
komunikativního zubního lékaře/lékařku s praxi
a zájmem o obor na plný nebo částečný
úvazek. Nabízíme férové jednání a zajímavé
platové podmínky.
tel.: 777 122 449
e-mail: m.katukova@keydental.cz
www.keydental.cz

zubní lékaři – poptávka
PRAHA
Kanadský zubní lékař nabízí služby pro
odpovídající klientelu. Po 20+ letech práce
v Kanadě bych měl zájem najít specifickou
praxi pro své využití na cca 6 měsíců za rok,
v Praze. Nejlépe Praha 6, 1, 2 nebo 5.
Absolutní znalost jazyka a motivace pacientů
samozřejmostí. Pouze přímé platby bez účasti
českých pojišťoven podmínkou. Mimořádné
komunikační a manažerské schopnosti po
zkušenosti vedení své vlastní (5 křesel) praxe
po dobu 15 let (2 hygienistky full time).
Absolvent z Brna, co odešel do zámoří. Člen:
Canadian Dental Association, British Columbia
Dental Association, College of Dental
Surgeons of British Columbia, Fraser Valley
Dental Group, Manitoba Dental Association, all
ADA (American Dental Association) Board
Exams passed. Prosím pouze o hodnotné
a zkušenosti odpovídající nabídky. Děkuji.
e-mail: dentistinsearch@gmail.com

zaměstnanci – nabídka
PRAHA
Do nového dentálního centra v ulici
Dlouhá 39, Praha 1, hledáme šikovné
spolupracovníky. Naší vizí je vytvořit nový
koncept ošetření, který spojuje precizní
ošetření s mimořádným designem. Jste-li
zdravotní sestra/zub. instrumentářka a máte
zájem pracovat v krásném prostředí, na HPP,
prosím pošlete své CV na e-mail, popř. nás
kontaktujte telefonicky. Praxe v oboru nutností!
tel.: 602 441 122
e-mail: info@karolinum.com
www.karolinum.com

Sestra pro oddělení stomatologie
– Praha 1. Chcete být součástí týmu, který
poskytuje pacientům komplexní smysluplnou
a dlouhodobou péči pro jejich zdraví? Hledáte
práci v malém přátelském kolektivu a ve
zdravotnickém zařízení, které se o své
pacienty skutečně zajímá? Pak čtete správně.
Stomatologické oddělení soukromé rodinné
kliniky přijme na plný úvazek
stomatologickou sestru. Požadujeme:
odpovídající vzdělání a základní praxi v oboru
stomatologie (preferujeme znalost 4ruční
práce), zodpovědnost a skvělý přístup
k pacientům, základní znalosti Aj. Na ostatní
požadované Vás zaučíme. Nabízíme: práci,
která má smysl a pomáhá lidem, skvělý
pracovní tým, zázemí zavedené společnosti,
návaznost více oborů, motivační odměnu, po
zapracování benefity. Náplň práce: asistence
v ordinacích stomatologie, pomoc
s organizačními pracemi spojenými
s provozem stomatologie, zajištění brilantně
připravených ordinací a péče o přístrojové
vybavení.
e-mail: kariera@esthesia.cz
www.esthesia.cz/
Privátní stomatologická praxe Praha 2
přijme zdravotní sestru. Požadujeme:
vzdělání v oboru, praxe ve stomatologii velkou
výhodou, čtyřruční asistence, práce
s mikroskopem, příjemné vystupování,
pečlivost, samostatnost, komunikační
a organizační schopnosti. Nabízíme: velice
dobré platové podmínky (od 25 000 Kč až
28 000 Kč) dle zkušeností a po zapracování,
profesionální růst v oboru. Své životopisy
zasílejte na e-mail.
tel.: 605 379 350
e-mail: pavla@kuvik.cz
Zubní centrum Ořechovka v Praze 6
přijme do svého týmu zkušenou vedoucí
sestru. Požadujeme příjemné a milé
vystupování, zájem o práci, pečlivost
a zodpovědnost. Praxe ve vedoucí funkci
výhodou, schopnost vést malý tým a nést
zodpovědnost za práci, být důsledný a pečlivý.
Hledáme zájemce o dlouhodobý pracovní
poměr. Nabízíme zajímavou práci v moderním
a příjemném prostředí a kolektivu. Výborné
platové podmínky, zaměstnanecké benefity
a dlouhodobou perspektivu. Práci pouze
v denním provozu, v pracovní dny. Nástup
ihned nebo dle dohody. Pokud Vás pozice
zaujala, zašlete prosím svůj pracovní životopis
s aktuální fotografií nebo se obracejte na
manažerku zubního centra pí Černou.
tel.: 608 663 568
e-mail: office@orechovka67.cz
www.orechovka67.cz
Jsme soukromá stomatologická klinika
– Fidentia dental clinic, s. r. o. Naše klinika se
nachází v příjemném prostředí pražské
Ořechovky. Rádi bychom do svého týmu
přijali zubní sestru. Požadujeme: příjemné
a reprezentativní vystupování, dobré
komunikační schopnosti, loajálnost, pozitivní
přístup, ochotu a vstřícnost – náročná klientela,
časovou flexibilitu, anglický jazyk (znalost
dalších jazyků výhodou), praxe v oboru
výhodou. Nabízíme: příjemné a prestižní
prostředí, odpovídající platové ohodnocení
+ další benefity, podporu vzdělávání, zázemí
moderního pracoviště, práce v týmu, milý

kolektiv, nástup možný ihned. Pokud hledáte
práci na této pozici, naše nabídka Vás oslovila
a chtěli byste pracovat na naší klinice, zašlete
nám svůj životopis s kontaktem na e-mail. 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
www.fidentia.eu
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. čísle či e-mailu.
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) pracovnici 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. čísle či e-mailu.
tel.: 602 859 950
e-mail: stepan.gala@email.cz
Přijmeme zubní instrumentářku do
nové zubní ordinace v Praze 9 nedaleko od
metra Českomoravská. Nabízíme práci
v přátelském mladém kolektivu, dobré pracovní
podmínky (ergonomická práce, klimatizovaná
ordinace), nadstandardní platové podmínky,
benefity (stravenky, příspěvek na důchodové
připojištění). Nástup je možný ihned.
Strukturovaný životopis s foto zasílejte na
e-mail.
tel.: 773 453 803
e-mail: admin@dentalpartners.cz
www.dentalpartners.cz
Do zubní ordinace na Poliklinice
Zahradní město přijmu na plný pracovní
úvazek zubní sestru či zubní
instrumentářku. Nástup srpen 2016. Požaduji:
vzdělání v oboru (praxe není nutná),
spolehlivost, příjemné vystupování a zájem
o práci. Zkušenost se 4ruční prací je výhodou.
Nabízím: dobré finanční ohodnocení plus
motivační bonusy. Bližší informace při
vstupním pohovoru.
V případě zájmu zasílejte svůj životopis na
e-mail: hfmanson@volny.cz
Rozšiřující se zubní praxe v centru
Prahy s nadstandardní péčí o děti i dospělé
přijme na plný pracovní úvazek spolehlivou
a veselou zubní sestru s příjemným
vystupováním, schopností komunikovat
a pracovat v týmu, která má ráda svou práci.
Můžete u nás najít zajímavou práci, příjemné
pracovní prostředí v menším kolektivu,
moderně vybavené ordinace. Za dobrou práci
i dobrou odměnu. Nástup dle dohody. Pokud
budete mít zájem, zašlete, prosím, Váš
životopis, včetně všech běžných informací,
které zaměstnavatele normálně zajímají, na
e-mail: recepce@radno.cz
www.radno.cz
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Rádi bychom rozšířili náš tým o dvě
zubní asistentky/zdravotní sestry na plný
i částečný úvazek. Předchozí praxe není
podmínkou. Děkuji.
tel.: 604 265 060
e-mail: fojtova@zubnilekari.com
www.zubnilekari.com
Nové zubní centrum v centru Praha 2/3
přijme dentální hygienistku. Nabízíme plně
vybavené pracoviště, zavedenou klientelu,
motivační finanční ohodnocení, přátelský
kolektiv. Požadujeme zájem o obor, praxi
a spolehlivost. Zasílejte CV na e-mail.
tel.: 727 977 820
e-mail: infomed6@seznam.cz
Do zubní ordinace na Poliklinice
Zahradní město přijmu na částečný pracovní
úvazek (6–10 hod. týdně) dentální
hygienistku. Nástup září 2016. Domluvení
pracovních a platebních podmínek při
vstupním pohovoru. V případě zájmu zasílejte
svůj životopis na
e-mail: hfmanson@volny.cz
Do ordinace v centru Prahy přijmu
dentální hygienistku na částečný úvazek:
čtvrtek od 13.00 do 18.00 hod. a pátek od 8.00
do 14.00 hod. (lze upravit dle dohody).
tel.: 731 736 630
e-mail: drneumannova@seznam.cz
Moderní stomatologické centrum
v Praze 5 u metra Anděl hledá vhodné
kandidátky/kandidáty na pozici recepční.
Požadujeme: profesionální přístup,
samostatnost a pečlivost, příjemné a milé
vystupování, časovou flexibilitu pro potřeby
překryvu služeb nebo záskoku v případě
nemoci, anglický jazyk vítán, znalost práce na
PC (MS Office, znalost programů pro
stomatology vítána, ale není podmínkou –
zaučíme), organizační schopnosti, praxe na
pozici zdravotní sestry, recepční
zdravotnického zařízení či office managera
vítána, ale není podmínkou. Nabízíme:
pracovní poměr na plný nebo částečný úvazek
(dopolední směny, odpolední směny),
zajímavou práci v příjemném prostředí,
možnost profesního růstu, místo výkonu
zaměstnání přímo u metra, dobré platové
podmínky.
e-mail: petr.farkas@stomatologieandel.cz
www.stomatologieandel.cz

Do nové, moderně vybavené zubní
ordinace v Úvalech u Prahy (20 min. vlakem
z Masarykova nádraží) přijmu dentální
hygienistku na 1–2 dny v týdnu, nástup
možný od 7/2016. Nabízím motivační finanční
ohodnocení a zaměstnanecké bonusy.
Požaduji příjemné vystupování a pečlivost. CV,
prosím, zasílejte na e-mail.
tel.: 315 558 705
e-mail: info@smile-care.cz
www.smile-care.cz
Hledáme dentální hygienistku na
úvazek (0,8 – 1) do Benešova u Prahy.
Nabízíme sestavení pracovní doby dle
vlastního požadavku, odborné vedení,
konzultace a dohled lékařů. Opačně
vyžadujeme vzdělávání v oboru a zájem o něj.
Více info na webových stránkách.
www.4DArt.cz
Přijmu hygienistku na částečný úvazek
do zubní ordinace v Kladně. Ordinace je
skvěle dostupná z Prahy a má zajištěnu
širokou klientelu. Na Vaše CV se budu těšit na
e-mail: mddr.chocholova@centrum.cz
Do zubní ordinace v Kutné Hoře
přijmeme dentální hygienistku. Bližší info na
tel.: 774 577 431
e-mail: dckh@centrum.cz
Zaměstnám dentální hygienistku na
1 den v týdnu do zavedené zubní ordinace
v Líbeznicích u Prahy. Nástup možný ihned.
tel.: 731 562 922
e-mail: evahlavickova@centrum.cz
www.zubnilibeznice.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Hledáme dentální hygienistku do nově
vznikající zubní ordinace v Jablonci nad
Nisou na plný či částečný úvazek.
Požadujeme spolehlivost, komunikativnost,
pečlivost a důslednost vůči sobě i pacientům.
Nabízíme práci v moderním prostředí, podporu
v dalším vzdělávání a vstřícný přístup
k vytvoření co nejlepších individuálních
pracovních podmínek. Nástup dle dohody.
V případě zájmu zasílejte, prosím, své
životopisy na
e-mail: info@zubr-sp.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Přijmu dentální hygienistku do
zavedené, moderně vybavené zubní ordinace
v Poličce (okr. Svitavy). Nástup nejlépe
9/2016. Životopis a motivační dopis zasílejte,
prosím, na e-mail.
tel.: 775 724 524
e-mail: polickadent@email.cz
Do moderně vybaveného zubního centra
v Pardubicích zaměstnám dentální
hygienistku na částečný úvazek (1–2 dny
v týdnu). Nástup možný ihned. Nabízíme
výhodné platové podmínky.
e-mail: filip.pekarek@seznam.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Přijmeme dentální hygienistku do
ortodontické praxe v Táboře nebo v Písku.
Nabízíme plně vybavené pracoviště, motivační
ohodnocení, přátelský kolektiv, pestrou práci.
Nástup možný ihned. Strukturovaný životopis,
prosím, zasílejte e-mailem.
e-mail: kolar.p77@centrum.cz
www.rovnatkakolar.cz
Do nově vznikající stomatologické kliniky
DentalCare v Českých Budějovicích
přijmeme dentální hygienistku na HPP.
Nabízíme: nadprůměrné platové ohodnocení
(25 000 – 35 000 Kč čisté mzdy/měsíčně),
nové moderní prostředí, zavedenou klientelu,
mladý a příjemný kolektiv, podporu a zázemí
silné značky, špičkové technologické vybavení
+ moderní materiály. Požadujeme: odpovídající
vzdělání v oboru, příjemné vystupování,
pečlivost, důslednost, zájem o obor, znalost
práce na PC, znalost NJ výhodou, chuť se
vzdělávat a osobnostně růst. „Staňte se
členem úspěšného týmu a realizujte svůj
kariérní růst...“
tel.: 724 589 519
e-mail: vodhanil@dentalcarecb.cz
www.dentalcarecb.cz
www.dentalcarejobs.cz
V Českých Budějovicích přijmu
dentální hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
www.ortodoncie-jindra.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Do naší nově vybudované
stomatologické praxe v Kolíně hledáme
šikovnou sestru od září 2016. Příjemné
pracovní prostředí, výborná pracovní doba,
dobré finanční ohodnocení. Požadujeme:
příjemné vystupování, schopnost pracovat
s lidmi a vzdělávat se, flexibilita.
tel.: 604 792 733
e-mail: vendul3103@seznam.cz
Zaměstnám sestřičku do zubní ordinace
v Čáslavi, možný i částečný úvazek.
e-mail: marcelpekarek@seznam.cz

Do zavedené zubní ordinace v Trutnově
přijmeme na plný nebo zkrácený úvazek
dentální hygienistku (vhodné i pro
absolventy, ženy na mateřské dovolené).
Nástup dle dohody. Mladý kolektiv, příjemné
pracovní prostředí, zajímavé finanční
ohodnocení, možnost osobního rozvoje, široká
klientela. Požadujeme pečlivost, příjemné
vystupování, chuť dále se rozvíjet. Více
informací na
tel.: 733 342 152
e-mail: zubartrutnov@seznam.cz

Zaměstnám dentální hygienistku na
jeden den v týdnu v Blansku.
tel.: 724 081 182
Moderní stomatologické centrum v Brně,
v městské části Starý Lískovec, přijme do
svého kolektivu šikovnou dentální
hygienistku. Očekáváme příjemné a milé
vystupování, zájem o obor, vysoké pracovní
nasazení. Nabízíme mladý pracovní kolektiv
a nadstandardní platové ohodnocení.
V případě zájmu zasílejte své CV na
e-mail: recepce@excellentdent.cz
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Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, přijme dentální hygienistku na
plný nebo zkrácený úvazek. Nástup dle
dohody, nejlépe 7–9/2016. Byt 3 + 1 nebo
1 + KK k dispozici. Životopis a motivační dopis,
prosím, zašlete na e-mailovou adresu, nebo
nás kontaktujte telefonicky.
tel.: 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Přijmeme dentální hygienistku na
částečný nebo plný pracovní úvazek do
moderně vybavené zubní ordinace
v Luhačovicích, pacienti zajištěni. Nástup
možný ihned. Váš životopis, prosím, zašlete na
e-mail: info@luhadent.cz
tel.: 605 959 354
www.luhadent.cz

zaměstnanci – poptávka

nabídka služeb

PRAHA
52letá zubní instrumentářka hledá práci
v ordinaci nebo recepci na zkrácený úvazek.
Nabízím práci na PC, samostatnost a flexibilitu.
Pouze Praha!
tel.: 604 206 494
e-mail: sun.999@centrum.cz
Zubní instrumentářka, 52 let, 20 let
praxe v oboru, hledá práci v ordinaci nebo na
recepci – zkrácený úvazek, nejlépe v Praze 4, 10.
Nabízím práci na PC, flexibilitu a spolehlivost.
tel.: 604 206 494
Zubní hygienistka s 6letou praxí v oboru
(praxe též jako zubní sestra) hledá práci
v Praze, nejlépe na plný úvazek, nástup
možný v červnu. Nabízím spolehlivost,
pracovitost a zájem o obor. Mám základy
angličtiny a němčiny.
tel.: 728 165 497
e-mail: zuzuaua@seznam.cz

Ocenění privátní praxe,
zdravotnických prostředků a vybavení,
vklad do s. r. o. atd. vypracuje znalecká
kancelář se specializací na zdravotnictví.
tel.: 603 520 433, 482 771 864
e-mail: bnisa@seznam.cz
www.zdravotnickatechnika-soudniznalec.cz
Moderně vybavená zubní ordinace
v Praze 9 přijímá nové pacienty. Smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. Domluvíme se
v CZ, EN, RU, IT, ES.
tel.: 773608300
e-mail: medicdent@seznam.cz
www.medicdent.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Do moderně vybavené zubní ordinace
v Ostravě přijmeme zubní
instrumentářku/sestru a dentální
hygienistku. V případě zájmu zasílejte
životopis na e-mail a nebo nás kontaktujte na
tel.: 776 252 627
e-mail: info@dentalscope.cz
Přijmeme zubní hygienistku do privátní
praxe v Havířově a Ostravě, zaměřující se na
parodontologii a implantologii. Nadstandardní
ohodnocení, včetně podílu na zisku, mladý
kolektiv, moderně zařízené ordinace, možnost
služebního bytu a po zapracování služební
automobil.
tel.: 776 766 289, 777 853 884
e-mail: info@heliodent.cz
www.heliodent.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Hledám práci zubní instrumentářky na
HPP v Pardubicích, praxe 9 let, nástup možný
v září 2016.
tel.: 777 283 038
e-mail: vranucha@seznam.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Zdravotní sestra hledá práci v Brně.
Dlouholeté zkušenosti v ortodoncii, na recepci
a v administrativě. Jsem svědomitá, spolehlivá,
mám velmi dobré organizační schopnosti.
Jsem ochotná učit se nové věci.
e-mail: sam.da@seznam.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Zubní instrumentářka SŠ, s příjemným
vystupováním, pečlivá, spolehlivá, důsledná,
se zájmem o obor, znalost práce na PC,
čtyřruční práce, OPG, znalost AJ, chuť se
vzdělávat a osobnostně růst, s proklientským
přístupem – vždy usměvavá, hledá práci na
hlavní/zkrácený úvazek v Ostravě a okolí.
Nástup možný od 5/2016, předem děkuji za
nabídky.
tel.: 605 994 702
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