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

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

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

Prodám světlo k lupovým brýlím
®
SwissLoupes SandyGrendel z r. 2013. Není
„těžké“. Foto v případě zájmu pošlu e-mailem.
Cena dohodou.
tel.: 777 569 159 (raději SMS)
602 569 155 do práce
e-mail: t.podlesakova@gmail.com
www.zub-it.com
Prodám parní sterilizátor Vacuclav 24-B,
r. v. 2003. Nepoužíván, proběhlo pouze pár
zkušebních cyklů. Cena 40 000 Kč + ke
zprovoznění jsou potřeba standardní testy.
Cena nového je 150 000 Kč bez DPH.
tel.: 773 197 704
e-mail: duodent@seznam.cz
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 Pec Ivoclar Programat P 300. Vše
zakoupeno 9/2011, minimálně používáno
a všechny přístroje jsou plně funkční. Cena
k jednání.
e-mail: manager@pcdi.cz
tel.: 603 585 288
www.pcdi.cz
Prodám kompresor Ekom Duo se
savkou, zakrytovaný, v dobrém stavu, cena
15 000 Kč.
e-mail: mejtan@seznam.cz
tel.: 720 662 664
Prodám stomatologický nábytek –
rohový, bílý, 3 pojízdné kontejnery + 6 skříněk,
zabudované umyvadlo, dřez nerez, STERIL.
HS-62A, pojízdný RTG MINDENT DC, velké
množství konz., prot. a stomatochir. nástrojů.
Vše za velmi nízkou cenu. Možné i jednotlivě.
Pokud zájemce odkoupí nábytek, vše ostatní
zdarma! Vše plně funkční a zachovalé. Pouze
volat nebo SMS.
tel.: 792 344 224
Darujeme za odvoz nebo poštovné starý
amalgamátor Dentomat 3 Degussa na
nedózovaný amalgám. Děkujeme.
e-mail: s.ivca@email.cz

Prodám nové vybavení – RTG zástěru
100 cm, ultrazvuk samostatný včetně
koncovek, 3x pískovač na turbínovou hadici,
mixér na alginát. Ceny dohodou, foto a info na
e-mail nebo tel.
e-mail: jonas55@seznam.cz
tel.: 725 347 431
Prodám Silver Reciproc, r. v. 2013,
ve službě cca 2,5 roku, BTK 3/2016, původní
cena 31 790 Kč, nyní za 16 900 Kč. Důvod
prodeje přechod na Gold Reciproc.
e-mail: mudr.j.markova@seznam.cz
tel.: 776 289 987
Prodám negatoskop Luminosa,
2 x 8 W, 250 mA, s lupou, plně funkční
bez vad.
tel.: 567 309 654
Prodám ordinační nábytek značky
Tavom – kovový, kvalitní, cca 15 let starý. Bílá
barva, žluté bočnice, bez výrazných vad.
Jedná se o: 3x skříňka se zásuvkami, 2 x
skříňka s plnými dvířky s otvorem, 1x skříňka
s dvířky s kouřovým sklem, 3x horní závěsná
skříňka, 2x dřez s bateriemi, možné i desky
(kolem dřezu je dřevotříska trochu nabobtnalá
vodou). Cena: 5000 Kč
tel.: 567 309 654
Prodám endomotor Treatment od firmy
Coxo. Endomotor úplně nový, využitý párkrát.
Jako dárek jsem dostala jiný a tím se stal tento
nevyužívaný. Do konce roku v záruce od
výrobce. Fotografie dodám na vyžádání.
tel.: 774 966 284
e-mail: j.nekudova@gmail.com
Prodám endomotor VDW Silver bez
reciproční funkce včetně kolénka Sirona 6 : 1
a nožního spínače, snadné a přehledné
ovládání, téměř nepoužitý, ještě ve fólii. Stáří
5 let, cena: 15 500 Kč. Ruční vyvolávací
automat RTG snímků 1400 Kč.
tel.: 723 474 487
e-mail: resiles@email.cz
Prodám velmi levně panoramatický RTG
Planmeca s kefalostatem a vyvolávacím
automatem.
tel.: 517 347 670, 737 306 518
e-mail: dvorak.jar@volny.cz
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Prodám pojízdný zubní RTG Minident 52,
i s ochrannými zástěrami a boxem na
vyvolávání, Endo It Proffesional – téměř
nepoužívaný, Amalgamátor Dentomat 3
i s adaptérem na kapslový amalgám. Všechno
plně funkční. Dále dvě kartotéční skříňky –
téměř nové – jedna se třemi, jedna se čtyřmi
zásuvkami. Větší množství extrakčních kleští.
Cena – nabídněte.
e-mail: halladin@seznam.cz

Nabízíme k pronájmu prostory
v zavedené klinice v centru Prahy, v ulici
Jankovcova. K dispozici ordinace o velikosti
17 m² a 24 m². V budově se nachází mimo jiné
zubní laboratoř, RTG, CT a přednášková
místnost. Cena od 19 000 Kč.
tel.: 727 983 994
e-mail: raclavsky@rcreinvest.cz

Prodám RTG panorama Pro One
Planmeca, 100% stav (jako nový), r. v. 11/2009,
v provozu od ledna 2010. Za 220 000 Kč.
e-mail: krayem67@seznam.cz
tel.: 572 594 193
www.krayem.cz

Nabízíme k prodeji zavedenou
dvouordinaci se smlouvami se ZP v Praze 4.
Součástí prodeje je kompletní vybavení –
2 křesla, rentgen, RVG, instrumentárium,
sterilizátor, autokláv, PC dent, kompletní
nábytek.
tel.: 775 104 340
e-mail: kzubni@seznam.cz

Prodám soupravu Adec Performer plně
funkční, foto e-mailem, cena 25 000 Kč. RTG
Sirona Heliolux DS s dlouhým ramenem, foto
e-mailem, cena 30 000 Kč.
tel.: 776 063 010

Přenechám dlouhodobě zavedenou
zubní ordinaci v Praze 5 v blízkosti metra
Anděl z důvodu odchodu do důchodu. Cena
dohodou.
tel.: 777 554 412

Prodám otiskovací lžíce Impresion verde
(s omezeným užitím) z tvrzeného plastu,
zelené. Sada obsahuje 18 ks lžic, horní
a dolní, ve velikostech 1, 2, 3. Konečná cena
sady je 150 Kč. Mám téměř jakékoli množství,
CE certifikace.
e-mail: khs.praha@tiscali.cz
tel.: 602 294 352

Pronajmu světlou hezkou ordinaci 18 m²
v centru Prahy (Florenc). Místnost je součástí
stomat. střediska s 1 zubní ordinací, společnou
čekárnou a zázemím. Přípravu pro zapojení
stom. soupravy mohu zajistit.
tel.: 607 522 638
e-mail: pospolga@seznam.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

stomatologické praxe – nabídka
PRAHA
Nabízíme 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 ordinaci nebo zaměstnám
stomatologa s alespoň pětiletou praxí na
jakýkoli pracovní úvazek, v nově vybudované,
moderně zařízené praxi. Ordinace je součástí
tří vzájemně oddělených ordinací se společnou
čekárnou, technickým zázemím, sterilizační
místností, kuchyňkou a WC pro personál.
Praxe je v centru Prahy, vybavena přístroji
pro strojovou endodoncii, chirurgii, 2x digitální
RTG + OP RTG
tel.: 222 517 336
e-mail: opolecky@iol.cz
www.opolecky.cz

Prodám zavedenou zubní ordinaci
v Praze 9 – Rajská zahrada, včetně vybavení
(2 křesla a příslušenství) a smluv se ZP.
Zavedená klientela s možností rozšíření.
tel.: 775 570 210
e-mail: londa@centrum.cz
Nabízím pronájem vybavené
stomatologické ordinace v Praze 9 – Horní
Počernice
e-mail: mladen.cvetanov@centrum.cz
tel.: 607 789 521
Pronajmu poslední volnou ordinaci
v nové stomatologické klinice 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,
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. Lokalita je velmi lukrativní.
300 m od kliniky se staví OC Stromovka
a 200 m z druhé strany je rušné Letenské nám.
tel.: 608 206 566
e-mail: mirek@cipracapital.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Obec Hřebeč nabízí k pronájmu
prostory pro stomatologickou praxi. Bližší
informace podá starostka obce Hřebeč, paní
Petra Piskáčková.
e-mail: obec@hrebec.cz
tel.: 312 253 375
www.hrebec.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Přenechám ke konci r. 2016 zubní
ordinaci v obci Zbůch, okr. Plzeň-sever,
v nájmu obvod. střediska (majitel prakt. lékař).
Dobré obousměrné autobusové spojení –
zastávka a parkoviště před budovou,
bezbariérový přístup. Odchod do důchodu.
e-mail: dent.wej@seznam.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Přenechám zavedenou praxi
v Karlových Varech, nejlépe od ledna 2017.
Smlouvy se ZP, laboratoř, dent. hygienistka
a OPG v budově. Nutné osobní jednání.
Možno i absolvent.
e-mail: j.pdl@seznam.cz
tel.: 737 401 805

ÚSTECKÝ KRAJ
Prodám stomatologickou praxi, rodinná
klientela, dentální hygiena, sídlo – poliklinika
Louny. Plánovaný odchod do důchodu –
prosinec 2017.
e-mail: mudr.uhlirova.ln@seznam.cz
tel.: 603 248 912 – po 16.00 hod. nebo
415 670 384 – v pracovní době

LIBERECKÝ KRAJ
Přenechám plně zařízenou zavedenou
stomatologickou praxi se stálou klientelou
(a smlouvami se ZP) ve zdravotnickém
středisku Mníšek u Liberce. K převzetí cca
od září 2016. Vybavená ordinace, vlastní
oddělená čekárna, společné prostory (denní
místnost, soc. zázemí), dostatek parkovacích
míst a dobrá dostupnost. Pronajímatel obec,
výhodné podmínky.
tel.: 603 439 887
e-mail: mbel@centrum.cz
Prodám plně zařízenou zavedenou
stomatologickou praxi, se smlouvami se ZP
a se stálou klientelou ve zdravotnickém
středisku ve Stráži nad Nisou. K převzetí
cca od září 2016. Vybavená ordinace, vlastní
oddělená čekárna, denní místnost, soc.
zázemí, parkovací místa a dobrá dostupnost
i MHD.
tel.: 603 439 887
e-mail: mbel@centrum.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
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. Cena
výhodná.
e-mail: l.kulhanek@volny.cz
tel.: 603 732 337
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Přenechám zavedenou zubní ordinaci
v Opočně pod Orlickými horami. Ukončení
praxe ze zdravotních důvodů.
e-mail: tumova.opocno@seznam.cz
tel.: 494 667 154

JIHOČESKÝ KRAJ
Nabízíme k prodeji zavedenou
stomatologickou praxi se třemi ordinacemi
v centru města Písku. Ordinace s recepcí je
situována v novém objektu, vybavená 3x křesly
a IO RTG firmy Planmeca, včetně napojení na
digitální scanner RTG snímků. Ordinace je
technicky a personálně plně vybavena, stálá
klientela, možnost profesního růstu. Pro
absolventy můžeme zajistit postupný prodej
a dočasného odborného zástupce.
e-mail: tulehla@centrum.cz
tel.: 773 993 035
Zdravotní zařízení města Trhové Sviny,
příspěvková organizace města Trhové Sviny,
nabízí k pronájmu zubní ordinaci pro výkon
praktického zubního lékaře se zavedenou
lékařskou praxí. K pronájmu od 1. 1. 2017.
K dispozici je byt 4 + KK o výměře 80 m².
K pronájmu ihned.
tel.: 602 646 816, 386 322 741
e-mail: poliklinika.ts@quick.cz
ivana.bozakova@tsviny.cz
www.tsviny.cz
Prodám zavedenou ortodontickou praxi
Jihočeský kraj. Vhodné i pro praktického
zubního lékaře. Více informací na
tel.: 604 952 025
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 spolupráci 1 či 2 lékařům
v kompletně vybaveném stomatologickém
pracovišti v Blatné, okr. Strakonice. K dispozici
jsou dvě samostatné ordinace, vlastní laboratoř
a dentální hygiena. Spolupráci lze realizovat
formou pracovního poměru nebo pronájmu
s následným převzetím praxe. Možnost
přidělení obecního bytu.
tel.: 724 290 093
e-mail: olga.papackova@seznam.cz

KRAJ VYSOČINA
Prodám zavedenou stomatologickou
ordinaci v městysu Jimramov (Kraj Vysočina:
mezi Bystřicí n./P. – Poličkou – Novým Městem
na M.) z důvodu odchodu do starobního
důchodu v 8/2016. Ordinace se nachází
v prostorách zdrav. střediska, které je v
osobním vlastnictví 4 lékařů (PLD, PLDD, ŽL
a PZL – 1/4 podíl: ordinace, šatna, skládek,
technická místnost pod ordinací (kompresor,

odsávačka, separátor), čekárna společná
s PLD), vč. veškerého vybavení (dle dohody):
nábytek, zubní souprava Planmeca, RVG
Planmeca v ordinaci, HS, autokláv + svářečka
fólií, amalgamátor, myčka, 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
Nabízím k pronájmu zavedené zubní
středisko v Pelhřimově na třídě Legií. Prostory
jsou zkolaudované pro zdravotnické zařízení
(zubní lékař nebo praktický lékař.) Objekt má
tři ordinace, dvě kanceláře, koupelnu se
sprchovým koutem, společnou čekárnu
a WC pro pacienty. Zadní vchod pro personál.
Prostory jsou po kompletní rekonstrukci,
nacházejí se v přízemí a díky velkým oknům
jsou velmi dobře prosvětlené. Možnost
okamžitě zahájit provozování stomatologické
praxe. Samostatné měření el. energie a tepla.
K ordinaci je možné pronajmout i byt 3 + 1
2
o výměře 91 m , který se nachází ve
2. nadzemním podlaží nad ordinací a je též
celý po rekonstrukci. Velká kuchyňská linka
s myčkou a el. sporákem. Byt má ústřední
topení s litinovými radiátory a vlastní plynový
kotel. Na podlaze plovoucí podlahy.
V koupelně je vana a příprava na pračku,
WC je samostatné. Celý areál je podsklepený.
tel.: 725 536 232
e-mail: vaclavhunal@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 a odpočinkovou
zónou pro zaměstnance, samostatná sociální
zařízení a šatny. Fotogalerii si můžete
prohlédnout na www.maxidental.cz. 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 na
tel.: 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.cz
Prodávám zavedenou stomatologickou
praxi v Ježově (u Kyjova) – odchod do
důchodu. Ordinace je plně vybavena, má
zavedenou klientelu a smlouvy se ZP. Pro
bližší informace mě, prosím, kontaktujte.
tel.: 737 985 684
e-mail: helje@seznam.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Pronajmu prostory pro zubní ordinaci
v Brně. RTG, OPG a laboratoř v místě.
Bezbariérový přístup.
tel.: 545 577 597
e-mail: zubni.vranovska@seznam.cz

Přenechám zavedenou a plně
vybavenou zubní ordinaci (vč. OPG)
ve Velkém Újezdě (18 km od Olomouce).
Prostory jsou v nájmu obce. Termín předání
a cena dle dohody. Důvodem je odchod do
důchodu. Výhledově bude možno rozšířit praxi
i o ordinaci v Přáslavicích (8 km od Olomouce).
Velmi dobrá dostupnost vč. autobusové
dopravy (časté spojení).
e-mail: petr.vymlatil@seznam.cz

Prodám zavedenou stomatologickou
ordinaci Brno, Řečkovice – odchod do
důchodu. Ordinace je moderně vybavena se
zavedenou klientelou a smlouvami ZP, s. r. o.
tel.: 720 367 289
e-mail: adam@stomadam.cz
Prodám zavedenou stomatologickou
praxi ve Šlapanicích u Brna. Ordinace má
zavedenou klientelu a smlouvy se všemi ZP.
tel.: 544 245 309, 607 980 157
e-mail: mary33@seznam.cz

Prodám privátní stomatologickou praxi
s. r. o. v Olomouckém kraji. Ordinace je plně
vybavena, má zavedenou klientelu a smlouvy
se ZP.
e-mail: yo.soy@seznam.cz

Obec Velká nad Veličkou hledá
samostatně pracujícího lékaře do uvolněné
ambulance zubního lékaře. Nabízíme: prostory
k pronájmu ambulance, finanční pobídku pro
vybavení ambulance, možnost ubytování ve
služebním bytě, malebné prostředí Horňácka.
tel.: 518 670 693, 721 615 731
e-mail: info@obecvelka.cz
www.obecvelka.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Prodám dlouhodobě zavedenou zubní
ordinaci v Pohořelicích, případně přijmu
zubního lékaře na částečný úvazek. Smlouvy
se všemi ZP. Zubní laboratoř, OPG v místě.
Možnost zřídit druhou ordinaci.
e-mail: ordinace2@centrum.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.
e-mail: jarekp@seznam.cz
tel.: 773 088 161

Pronajmu zubní ordinaci v Šilheřovicích
v blízkosti Ostravy. Moderní léčebné postupy,
práce s moderními přístroji. Motivující finanční
ohodnocení. Kontakt: Gabriela Uhlířová
tel.: 776 786 329
e-mail: gadentsro@gmail.com
http://gadentsro.wix.com/gadent
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Prodám zavedenou stomatologickou
ordinaci v poliklinice v Ostravě-Hrabůvce,
forma s. r. o. Smlouvy se všemi ZP. Ordinace
vybavena RVG. V poliklinice k dispozici
stomatochirurgické oddělení, zubní laboratoře,
OPG a další odborné ambulance. Snadná
dopravní dostupnost, bezbariérový přístup,
dlouhodobě zavedená velmi slušná klientela.
Petr Wostrý.
tel.: 603 895 501
e-mail: pwostry@gmail.com
Prodám nebo pronajmu zavedenou
stomatologickou ordinaci ve Frenštátě pod
Radhoštěm z důvodu odchodu do důchodu.
e-mail: dresler.jiri@gmail.com
tel.: 728 202 602
Pronajmu zubní ordinaci ve stylu
apartmánu, tj. se samostatnou denní místností,
koupelnou se sprchou a WC. Kompresor
a savka v suterénu mimo ordinaci. Vyhrazené
parkovací místo. Dentální hygiena se zubní
laboratoří v místě. Okres Nový Jičín
– Kopřivnice.
tel.: 602 744 109
e-mail: info@profident.cz
Přenechám po vzájemné dohodě
zařízenou zubní ordinaci v Novém Jičíně
z důvodu odchodu do důchodu. Zavedená
klientela, smlouvy se všemi ZP, prostory
v pronájmu. Zahájení činnost září 2016.
e-mail: epdent@seznam.cz
Prodám zavedenou, vybavenou, dobře
prosperující stomatologickou praxi s. r. o.,
včetně smluv se ZP, ve Frýdku-Místku.
Ordinace je v budově polikliniky, OPG a zubní
laboratoře v budově, stálá klientela, možnost
instalace i druhé stomatologické soupravy.
Plánuji odchod do důchodu na podzim 2016
či na jaře 2017.
e-mail: libadorna@seznam.cz
tel.: 558 900 360, 728 785 492
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

insurance providers. Clinic Size: 200 square
meters, with adjacent rooms – 3 treatment
rooms – Laboratory; 2 x Panorama x-ray
equipment; a cephalometric and a miniature
X-ray; etc. Independent apartment. Very good
economic situation.
tel.: 0043 650 405 0801
e-mail: dr.kumnakch@gmail.com
Zahnärztin/Zahnarzt gesucht für
Österreich A- 3874 Litschau (3200 Einwohner)
– Für EU Bürger mit sehr gutem
Deutschkenntnisse. Sehr gut gehende
Ordination mit großem Patientenstock. (6000).
Tätigkeitsbereich: Konservierend; chirurgisch
inkl. Implantologie; Festsitzende
Kieferorthopädie. 140 km nördlich von Wien.
Für baldige Übernahmemöglichkeit;
Einarbeitung wird gewährleistet Alleinige
Zahnarzt – Kassenstelle für alle Kassen –
Praxisgröße: 200 Quadratmeter, mit
Nebenräumen, 3 Behandlungsräume; Labor;
2 x Panoramaröntgengeräte; ein Fernröntgen
und ein Kleinbildröntgen; etc. – Separate
Wohnung. Sehr gute wirtschaftliche Situation.
DDR. Tawar KUMNAKCH
tel.: 0043 650 405 0801
e-mail: dr.kumnakch@gmail.com

stomatologické praxe – poptávka
Koupím/převezmu zavedenou zubní
ordinaci se smlouvami se ZP v Praze a okolí.
tel.: 774 807 764
e-mail: jostarazi@seznam.cz
Hledám vybavenou zubní ordinaci
k pronájmu od 10/2016 v Praze, ideálně
v Praze 4.
e-mail: zubni.ordinace.praha4@seznam.cz
Koupím/převezmu zavedenou zubní
ordinaci se smlouvami se ZP v Praze a okolí.
tel.: 774 807 764
e-mail: jostarazi@seznam.cz
Odkoupím, převezmu zavedenou zubní
ordinaci v Praze 6. Nabídky prosím zasílejte
na e-mailovou adresu. Děkuji.
e-mail: praha6dental@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Stomatolog hledá stomatologickou praxi,
ke koupi, postupnému převzetí apod.
tel.: 773 032 638
e-mail: mvoskoboynik@mail.ua
Koupím zubní ordinaci v Čáslavi nebo
v Kutné Hoře.
e-mail: caslav2015@seznam.cz

ZAHRANIČÍ
Required: Dentist (M\F) in Austria
Location: A- 3874 Litschau (3200 inhabitants)
Requirements: For EU citizens with a very
good knowledge of German language. Solid
coordination of large patient's number (6000) –
Activities: Conservative Dentistry as well as
Surgical including: implantology; Fixed
orthodontics. 140 km north from Vienna. For
immediate takeover. Optional job training.
Singular dentist insurance branch for all

Zubní lékař koupí/převezme zubní
ordinaci. Zlín, Uherské Hradiště a okolí.
e-mail: koupimzubnipraxi@gmail.com
tel.: 608 548 517

OLOMOUCKÝ KRAJ
Odkoupím ihned, popřípadě v budoucnu,
stomatologickou praxi v Olomouci. I bez
vybavení.
e-mail: doktorol@email.cz
Koupím, popřípadě si pronajmu
stomatologickou praxi v Olomouci, okolí.
Prosím o jakoukoliv, i nepodloženou, informaci
o prodeji. Děkuji.
e-mail: doktorol@email.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.

PRAHA

NEZAŘAZENO
Prodám zavedenou stomatologickou
praxi v rekonstruovaných prostorách polikliniky
v malém městě na rozhraní okresů KM, PR,
VY a PV. Plocha a prostorové řešení umožňuje
příp. rozšíření o další křeslo stomatologa nebo
dentální hygienistky.
tel.: 608 535 333

ZLÍNSKÝ KRAJ

PARDUBICKÝ KRAJ
Zubní lékařka s praxí odkoupí/převezme
zavedenou stomatologickou praxi se
smlouvami ZP v Pardubicích a okolí.
e-mail: zdravy.usmev@email.cz

Santé, s. r. o.
pro svou pobočku v Praze
hledá do svého týmu nové
stomatology, možno i bez praxe,
zkušenost s CEREC výhodou.
Nabízíme nadstandardní mzdu,
provize a jistotu stabilní společnosti.
Zájemci, posílejte prosím své CV na
e-mail: jan.przybyla@sante.cz
Placená inzerce

Stomatologická klinika Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a Fakultní
nemocnice Plzeň vyhlašují výběrové řízení
na obsazení školicího místa na
ortodontickém oddělení Stomatologické
kliniky pro přípravu ke specializaci v oboru
ortodoncie. Požadavky: zdravotní způsobilost
a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb.
v platném znění. Doporučena praxe v zubním
lékařství minimálně jeden rok. Školicí místo se
vypisuje na dobu tří let. Termín nástupu dle
dohody. Písemné žádosti doložené fotokopiemi
dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním
životopisem a kontaktními údaji (e-mail,
telefon) přijímá sekretariát Stomatologické
kliniky do 1 měsíce po zveřejnění tohoto
oznámení, na adrese:
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
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PRAHA
Stomatologická klinika 3. LF UK a FN
Královské Vinohrady přijme do svého týmu
zubního lékaře s odborností 014. Dále
absolventa lékařské fakulty. Nabízíme
příjemné pracovní prostředí, výhodné platové
podmínky, možnost vzdělávání v oboru.
Případní zájemci, hlaste se, prosím, na
sekretariátu kliniky. CV posílejte na
e-mail: eva.gojisova@fnkv.cz
tel.: 267 163 277
Stomatologická klinika dětí
a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha 5,
přijme dva lékaře i absolventy na plný úvazek.
Nabízíme možnost přípravy k atestaci
z Klinické stomatologie, Ph.D. program.
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
Soukromé stomatologické zařízení
– Stomatologické centrum Praha, s. r. o.,
Vodičkova 30, Praha 1 přijme zubního lékaře
(-ku) na plný/částečný úvazek. Nabízíme: plně
vybavené pracoviště, vlastní rentgen, vlastní
zubní laboratoř, motivační finanční
ohodnocení, příspěvky na odborná vzdělávání.
Pracoviště je akreditováno pro vzdělávání ve
stomatologické chirurgii. Požadujeme: praxe
v oboru vítána, znalost PC, AJ, výhodou další
znalost světového jazyka, časovou flexibilitu.
Nástup možný dle dohody. Své životopisy či
dotazy zasílejte na e-mail.
tel.: 224 228 557/67
e-mail: info@stomacentrum.cz
www.stomacentrum.cz
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.: 777 910 795
e-mail: info@magicsmile.cz
www.magicsmile.cz
Moderní nadstandardně vybavená
a zavedená zubní klinika v Praze 3 přímo
u MHD přijme zubního lékaře (-ku)
i absolventa na částečný úvazek max. 4 dny,
event. i na plný 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

MUDr. M. REJCHRT STOMATOCHIRURGIE,
s. r. o., přijme do svého týmu zubního lékaře
(-ku) na částečný úvazek do zubní ordinace
v Praze 3. Nabízíme: individuální přístup při
hledání optimální formy spolupráce, zvyšování
či prohlubování odborné kvalifikace, podpora
profesního rozvoje, zaměstnanecké benefity,
motivační způsob odměňování, flexibilní
přístup v případě spolupráce na mateřské
dovolené. Nástup možný ihned. Své životopisy
zasílejte na
e-mail: sperlova@nemosambulance.cz
Soukromé stomatologické zařízení hledá
zubního lékaře (-ku) 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. Nástup možný červenec
– srpen 2016. Lokalita: Praha 4, cca 5 min. od
„M“ Opatov. Životopisy či dotazy zasílejte na
e-mail: denta@post.cz
tel.: 608 850 579
Do zavedené zubní praxe v Praze 5
se zaměřením na záchovnou mikroskopickou
stomatologii a parodontologii přijmeme na
částečný úvazek lékaře (-ku) s praxí. Ideální
jako pomalý start po mateřské dovolené.
Nástup dle dohody. Postupné převzetí praxe
v budoucnu je možné.
e-mail: info@amikrodent.cz

Zavedená stomatologická klinika
DENTplus, s. r. o., v Praze 7 přijme
stomatologa (-ku)/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 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.
Další informace na webových stránkách.
Životopisy, prosím, zasílejte na e-mail.
tel.: 775 694 472
e-mail: stomatologiekrizova@gmail.com
www.stomatologie-krizova.cz
Zavedená zubní ordinace v okrajové části
Prahy 9 přijme mladého zubního
lékaře/absolventa. Nabízíme dohled a vedení
zkušeným kolegou, moderní vybavení, možnost
ubytování přímo nad ordinací. Požadujeme zájem
o obor – vše ostatní naučíme.
tel.: 773 968 674, 281 973 340
Do zavedené zubní ordinace
v Praze 9 – Rajská zahrada přijmu zubního
lékaře (-ku) na plný či částečný úvazek se
schopností samostatně a kvalitně pracovat.
Dobré platové ohodnocení.
tel.: 775 570 210
e-mail: londa@centrum.cz

Hledáme stomatologa nebo
stomatoložku nebo i stomatochirurga do
ordinace v Praze 5 a 1. Nástup možný
v květnu nebo červnu 2016.
tel.: 777 857 498
e-mail: info@mudris.cz

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 e-mail.
tel.: 773 453 803
e-mail: admin@dentalpartners.cz
www.dentalpartners.cz

Do moderně vybavené zubní ordinace
v Praze 5 (7 min. pěšky od metra Jinonice)
přijmeme zubního lékaře (-ku), na plný nebo
částečný úvazek. Nabízíme dobré platové
podmínky a velmi přátelský kolektiv. Možnost
odborného růstu v oblasti protetiky, estetické
stomatologie, strojové endodoncie. Možnost
nástupu od července 2016.
tel.: 235 517 493
e-mail: sanident@sanident.cz
www.sanident.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.familydentalcate.cz

Do zavedené ordinace v Praze 6
přijmeme lékaře/lékařku na plný nebo
částečný pracovní úvazek. Nehledáme
endospecialistu, ale spíše někoho schopného
ošetřit celé spektrum pacientů od dětí po
seniory. Minimální praxe je výhodou, ale ne
podmínkou. Absolventa postupně a šetrně
zaškolíme. Nabízíme výhodné platové podmínky,
mladý přátelský kolektiv, spolupráci se zkušenou
a milou sestrou, moderní technické vybavení
a podporu dalšího vzdělávání. Nástup možný
od 6/2016, nebo dle dohody.
tel.: 725 395 905
e-mail: info@friendlydent.cz

Přijmu stomatologa na plný nebo
částečný úvazek do zavedené ordinace
v Praze 9-Kyje. Ordinace je v rodinném
domku, malý kolektiv. Pracovní doba dle
dohody, vhodné i při mateřské dovolené.
Termín nástupu podzim 2016.
tel.: 606 111 952
e-mail: kohlikp@seznam.cz

Přijmu do pracovního poměru zubního
lékaře (možno i absolventa) do zavedené
ordinace v Praze 5 v blízkosti Anděla. Podpora
vzdělávání, zaměstnanecké bonusy. Požaduji
pečlivost a příjemné vystupování. Životopis,
prosím, zašlete na e-mail.
tel.: 603 972 222.
e-mail: adazub@centrum.cz

Zavedená zubní ordinace v Praze 9 –
Horní Počernice přijme zubního lékaře (-ku)
se schopností samostatně a kvalitně pracovat,
e-mail: mladen.cvetanov@centrum.cz
tel.: 607 789 521
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Přijmeme zubního lékaře/lékařku do
moderní kliniky v Praze 9. Nabízíme fixní plat
30 tis. + 50 % 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
Do moderní zavedené plně vybavené
stomatologické ordinace v Praze 10 přijmeme
lékaře (-ku) na částečný, postupně plný
úvazek. Nabízíme příjemné prostředí, zázemí
a bezpečí, motivační platové ohodnocení
a věrnostní bonus, profesionální, kariérní
a platový růst. Požadujeme odbornost, věrnost,
svědomitost, pracovitost, rychlost a snahu se
zdokonalovat. Nástup možný od srpna nebo od
září 2016. Životopisy s fotografií, prosím,
zasílejte na
e-mail: info@zubybezkazu.cz
Přijmeme více zubních lékařů/lékařek
(i absolventů!) do zubních ordinací v Praze 10
Skalce (Průběžná 633/89). Nabízíme příjemné
a moderní pracovní prostřední, přátelský
kolektiv skládající se jak ze zkušenějších
lékařů, tak z absolventů, a zajímavé platové
ohodnocení. V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat na uvedeném e-mailu. Pro bližší
informace nás kontaktujte rovněž e-mailem.
Nástup možný od června 2016 i následujících
měsíců.
e-mail: jakubmensik@centrum.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
Stomatologické pracoviště v Praze 10 –
Uhříněvsi přijme lékaře/lékařku na plný
i částečný pracovní úvazek. Pro absolventy
nabídka praxe před nástupem do zaměstnání
pod dohledem zkušeného lékaře. Mladý
kolektiv, moderní přístroje, spolupráce
s dentální hygienistkou, motivační ohodnocení,
možnost vzdělávání. Nástup dle dohody.
tel.: 777 774 346, 777 774 347
e-mail: zizkova@dent22.cz
Hledáme zubaře. Máte pacienty, ale
nemáte prostor k práci? Nabízíme Vám klidné
pracovní prostředí v centru Prahy. Jako
bonus: pohodový kolektiv.
tel.: 737 252 511
e-mail: info@finedent.cz
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.
tel.: 603 483 056

Do plně vybavené stomatologické
ordinace v centru Prahy přijmeme zubního
lékaře/lékařku. Na zkrácený i celý úvazek.
Nástup možný ihned.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Dentální centrum DANGLART se sídlem
v Praze, poskytující svým klientům služby na
vysoké úrovni, opřené o letité zkušenosti
stabilního týmu zubních lékařů, přijme lékaře
(-ku) stomatologa. Novému lékaři nabízíme
stabilní zázemí kolegů mnoha odborností,
ordinaci se zajištěným provozním servisem,
podporu při dalším vzdělávání a potřebný
marketing. Lékaři absolventovi poskytneme
maximální zázemí pro získání kvalitních
odborných zkušeností a zajištění nových
kmenových klientů. Zašlete nám svůj životopis,
osvědčení odbornosti, případně další doklady
o Vašem profesním zaměření. Více informací
o nás najdete na webových stránkách.
tel.: 737 814 289
e-mail: schneiderova@danglart.eu
www.danglart.eu
Klinika estetické medicíny Mediestetik
přijme do svého týmu zubního lékaře.
Požadujeme: základní praxi v oboru, znalost
čtyřruční práce, práce s kofferdamem, zájem
o aktuální trendy v oboru, znalost AJ
a případně dalšího jazyka. Nabízíme:
motivační nadstandardní mzdové ohodnocení,
semináře, kongresy a školení hrazené
zaměstnavatelem, špičkové vybavení,
zaměstnanecké bonusy, příjemné pracovní
prostředí a milý personál, stravování na
pracovišti zdarma, pracovní dobu dle dohody.
Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete,
prosím, váš strukturovaný životopis. Obratem
se vám ozveme.
tel.: 724 880 202
e-mail: vesely@mediest.cz
www.mediest.cz
Hledáme zubního lékaře (i absolventa)
na HPP nebo DPP v rozsahu cca 8 hodin
týdně do zubní ordinace poskytující akutní péči
lidem bez domova. Platové podmínky
dohodou.
tel.: 222 521 110, 603 462 757
e-mail: personalista.praha@nadeje.cz
www.nadeje.cz
Do nově vybudované zubní ordinace
u Prahy přijmeme dalšího 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 ihned. Těšíme se na
spolupráci s Vámi. Stručný životopis zašlete
prosím na
e-mail: ordinace.stomatologie@gmail.com
tel.: 732 508 263
www.stomaklinik.cz

Pro naši ordinaci dentální hygieny
hledáme odborného zástupce – stomatologa.
Další možnosti spolupráce jsou pak rozsáhlé!
Nabízíme atraktivní podmínky. V případě
zájmu, prosím, zašlete své CV na
e-mail: l.fiserova@100czk.cz
lucie.fiserova7@seznam.cz
tel.: 602 756 417 Mgr. Lucie Fišerová
e-mail: lucie.fiserova7@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do
rozšiřující se praxe nová stomatologie Býkev,
okr. Mělník. Moderně vybavené pracoviště
vč. OPG, RVG, strojové endodoncie,
piezochirurgie, chirurgického motoru
a mikroskopu. Zaměřujeme se na záchovnou
stomatologii, mikroskopickou endodoncii,
protetiku a implantologii. Dentální hygiena
v místě. Požadujeme ochotu pracovat
moderními postupy, preciznost a kvalitu
odvedené práce, příjemné vystupování,
nekonfliktní povahu. Nabízíme samostatný
čas v ordinaci, dostatek času na pacienty,
příspěvek na dopravu a školení, výborné
platové ohodnocení. Máme smlouvy se ZP.
Výkony účtujeme dle minutové kalkulace.
Lokalita: 3 km od Mělníku směr dálnice D8,
dojezdová vzdálenost z Prahy je 30 min.
Spádová oblast pacientů je Mělník, Neratovice,
Kralupy, Slaný, Roudnice n. L. a Praha. Více
informací při osobním pohovoru.
e-mail: info@newdent.cz
tel.: 603 969 793
www.novastomatologie.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.
e-mail: dckh@centrum.cz
tel.: 774 577 431
Do zavedené zubní ordinace
v Poděbradech přijmeme zubního lékaře
(-ku), absolventa. Nabízíme moderní vybavení,
přátelský kolektiv a dobré platové podmínky.
Těšíme se na spolupráci. V případě zájmu nás
kontaktujte e-mailem.
e-mail: frankova.radka@email.cz
www.trendydental.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
Do zavedené moderně vybavené
stomatologické ordinace ve Vlašimi přijmu
šikovného zubního lékaře či lékařku. Možno
plný nebo částečný pracovní úvazek, nástup
dle dohody. Nabízím příjemné pracovní
prostředí a podíl na zisku.
tel.: 737 378 288, 317 844 663
e-mail: MarthaSeidlova@seznam.cz
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PŘÍLEŽITOSTI
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

PLZEŇSKÝ KRAJ
Smile Dental, s. r. o., Plzeň přijme do
moderního zubního centra zubního lékaře
(-ku), nejlépe s praxí. Příjemné prostředí,
mladý kolektiv. Nástup možný ihned.
e-mail: info@smiledental.cz
tel.: 377 259 073

Klinika estetické medicíny Mediestetik
přijme do svého týmu na pobočku v Teplicích
zubního lékaře. Požadujeme: základní praxi
v oboru, znalost čtyřruční práce, práce
s kofferdamem, zájem o aktuální trendy
v oboru, znalost AJ a případně dalšího jazyka.
Nabízíme: motivační nadstandardní mzdové
ohodnocení, semináře, kongresy a školení
hrazené zaměstnavatelem, špičkové vybavení,
zaměstnanecké bonusy, příjemné pracovní
prostředí a milý personál, stravování na
pracovišti zdarma, pracovní dobu dle dohody.
Nástup možný ihned. V případě zájmu zašlete,
prosím, váš strukturovaný životopis. Obratem
se vám ozveme.
e-mail: vesely@mediest.cz
tel.: 724 880 202
www.mediest.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
Přijmeme absolventa (-ku) na plný
pracovní úvazek do zavedené zubní ordinace
v Ostrově nad Ohří. Možnost služebního bytu
a auta. Platové ohodnocení dle výkonů.
e-mail: wdent@seznam.cz
tel.: 602 479 095
NEMOS AMBULANCE, s. r. o., přijme
do svého týmu zubního lékaře (-ku) 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

ÚSTECKÝ KRAJ
Přijmeme zubního lékaře (-ku),
i absolventa na výpomoc/zkrácený úvazek do
špičkově vybavené zubní kliniky
v Petrovicích/Ústí nad Labem. Nabízíme
používání kvalitních materiálů, RVG, OPG,
implantologie, strojová endodoncie, kvalitní
protetické práce, hygienistka, příjemný kolektiv,
ubytování zajištěno.
tel.: 475 205 275, 775 766 559
e-mail: info@zubni-klinika-pohotovost.cz
www.zubni-klinika-pohotovost.cz
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
ubytování.
tel.: 776 894 516
e-mail: prostomatologa@volny.cz
www.studio-dent.cz

Do nadstandardně vybavené
stomatologické ordinace s vlastní laboratoří
v Hradci Králové přijmeme zubního
lékaře (-ku).
e-mail: grandauto@seznam.cz
tel.: 602 963 963
Přijmeme zubního lékaře/absolventa do
moderně vybavené ordinace v Českém
Meziříčí. Nástup možný 09/2016 i dříve.
Nabízíme: přátelský kolektiv, motivační platové
ohodnocení, profesní růst formou pravidelných
školení, zaměstnanecké benefity, součástí
vybavení RVG + Digora, strojová endodoncie,
kofferdam. V případě zájmu prosíme o zaslání
životopisu na
e-mail: zubycm@seznam.cz
tel.: 603 252 766
www.zubyhk.cz
Město Lázně Bělohrad hledá 2 praktické
zubní lékaře do ordinací v Lázních Bělohradě
(malebné lázeňské městečko v Podkrkonoší,
35 km od Hradce Králové). Nabízíme: prostory
stomatologické ordinace (dohodou možnost
i zařízení a vybavení), zajištění bydlení
(přidělení bytu, výhledově možnost i prodeje
stavebního pozemku), pro absolventa (-ku)
zubního lékařství možnost odborného vedení
pro získání odborné praxe a pozdější převzetí
ordinace druhého stomatologa, který odchází
do důchodu, možnost i uzavření pracovní
smlouvy, dlouhodobě zavedené klientela.
Nástup možný ihned, dohoda jistá.
tel.: 737 906 454, 493 792 091
e-mail: kostalova@lazne-belohrad.cz
www.lazne-belohrad.cz
Přijmeme zubního lékaře (-ku)
i absolventa do zubní ordinace v Týništi nad
Orlicí. Ordinace moderně vybavená, vlastní
OPG, spolupráce s kvalitní laboratoří
(celokeramické práce ze zirkonia), příjemné
pracovní prostředí, motivující platové
ohodnocení. Hledáme někoho šikovného,
spolehlivého a schopného samostatně
pracovat. Délka úvazku a nástup dle dohody.
tel.: 777 603 175
e-mail: janca.laubova@seznam.cz
www.poliklinikatyniste.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Zaměstnáme svědomité zkušené
stomatology nebo absolventy v novém
moderním zubním centru v Přelouči. Možnost
vysokého výdělku a zaměstnaneckých výhod.
Místa jsou vhodná i pro cizince.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Zaměstnáme svědomité, zkušené
stomatology nebo absolventy v nové moderní
ordinaci v Pardubicích. Vhodné i pro cizince.
Nabízíme kvalitní výdělek.
e-mail: marcelpekarek@seznam.cz
Nabízím práci v moderně zařízené
privátní stomatologické ambulanci se
zavedenou klientelou. Dobré platové
podmínky, prostor pro odborný růst pod
vedením zkušeného stomatologa (23 let
praxe). Standardní vybavení zubní soupravy:
digitální RVG, světelný mikromotor, intraorální
kamera, apexlokátor, polymerační lampa,
světelný ultrazvukový OZK, Pentamix,
amalgamátor, Assistina. Možnost práce na
méně dostupných přístrojích: laser Waterlase
iPlus – pevnolátkový laser – pouze několik
přístrojů v celé republice, diodový laser iLase.
Ordinačním softwarem je PC Dent. Zubní
asistentka k dispozici. Zubní laboratoř
v budově s nejmodernějším skenovacím
přístrojem a kompletní nabídkou snímatelné
i fixní protetiky. V případě zájmu mne můžete
kontaktovat: MUDr. Miroslav Mareš, Veselý
zoubek, s. r. o., Žamberk.
tel.: 603 325 184
e-mail: nody1@email.cz
www.vesely-zoubek.cz
Přijmu zubního lékaře (-ku) na částečný
či plný pracovní úvazek do zavedené
stomatologické praxe v Lanškrouně. Nástup
možný ihned.
tel.: 603 266 117
e-mail: dr.valentova@seznam.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Přijmeme zubního lékaře (-ku) do
zavedené zubní ordinace v Českém
Krumlově. Nabízíme příjemné pracovní
prostředí, dostatek pacientů, dobré platové
ohodnocení s podílem na zisku dle pracovního
nasazení a výsledků práce. Bližší informace na
tel: 602 447 338, 607 224 589, 380 728 585
e-mail: M.Lukan@seznam.cz
JanaKyrianova@seznam.cz
www.dentalsmile.cz
Do zavedené zubní ordinace nedaleko
Českých Budějovic přijmeme zubního
lékaře/lékařku na plný pracovní úvazek.
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup
červenec/srpen 2016, případně dle domluvy.
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení
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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PŘÍLEŽITOSTI
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 zájmu nás, prosím, kontaktujte:
e-mail: recepce@zahnklinik.cz
tel.: 775 588 940 pí Kirešová
www.zahnklinik.cz

KRAJ VYSOČINA
Hledám absolventa nebo stomatologa
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. 7. 2016. Ubytování jsem schopen zajistit.
e-mail: zubnivasek@seznam.cz
tel.: 777 123 560
Přijmu zubního lékaře, event. absolventa
do privátní praxe (oblast Havlíčkův Brod)
zaměřené na stomatochirurgii, implantologii
a endodoncii. Nabízím nadstandardní vybavení
(CBCT, OM), přátelské pracovní prostředí
a velmi dobré finanční ohodnocení. Požaduji
zájem o obor a vzdělávání, pečlivost,
komunikativnost a příjemné vystupování.
tel.: 724 865 285

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Přijmeme lékařku či lékaře do již
zavedené moderně vybavené ordinace
v centru Brna na 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
Zavedené stomatologické centrum
ve středu Brna přijme na plný i zkrácený
úvazek stomatologa. Vaše dotazy, případně
své životopisy zasílejte na
e-mail: svehlova@exte-brno.cz
Stomatologická klinika Apollonia v Brně
přijme do svého týmu zubního lékaře (-ku)
nebo absolventa na plný úvazek. Nástup
možný dle dohody. CV pošlete, prosím, na
e-mail: prochazkova@apollonia.cz
tel.: 545 575 936, 602 557 275
www.apollonia.cz

Přijmeme zubního lékaře (-ku) do
zavedené ordinace na zástup za mateřskou
dovolenou. Jedná se o práci na poloviční
úvazek, nástup od srpna 2016. Ordinace se
nachází v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6. Kontaktujte personální oddělení
pí Štoudkovou.
tel.: 545 538 366
e-mail: s.stoudkova@unbr.cz
Moderní stomatologické centrum v Brně,
v městské části Starý Lískovec, přijme do
svého kolektivu zubního lékaře (-ku) 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
Zavedená zubní klinika v Brně (Královo
Pole) přijme zubního lékaře (-ku) na poloviční
úvazek. Moderní a příjemné prostředí, mladý
kolektiv, zaměstnanecké benefity.
Požadujeme: preciznost, spolehlivost, zájem
o obor a nejnovější pracovní postupy. Nástup:
červenec – srpen 2016. Životopisy zasílejte na
e-mail: nesdent@seznam.cz
tel.: 775 533 220
www.nesdent.cz
Přijmu spolehlivého zubního lékaře
na plný nebo částečný 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 se předpokládá
a angličtina je vítána. V případě zájmu nám,
prosím, zašlete životopis na
e-mail: mudr.nesrstova@gmail.com
tel.: 603 979 976
Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, Jihomoravský kraj, 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 na webových stránkách. Byt 3 + 1
nebo 1 + KK k dispozici. Životopis
a motivační dopis, prosím, zašlete e-mailem
nebo nás kontaktujte telefonicky.
tel.: +420 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.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
Hledáme posilu do našeho týmu! Do
nově zařízené zubní ordinace v Bučovicích,
okr. Vyškov, přijmeme zubního lékaře/lékařku
zpočátku jako zástup za mateřskou dovolenou,
později k trvalému pracovnímu poměru.
Nabízíme příjemné a klidné pracovní prostředí,
stabilní klientelu, moderní přístrojové vybavení.
Absolvent vítán.
tel.: 517 330 394
e-mail: jarmila.sarazova@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Zubní ordinace ve Zlíně přijme zubního
lékaře (-ku), příp. absolventa (-ku) na částečný
úvazek. Nástup možný ihned.
e-mail: mudr.svetlana.ulman@gmail.com
tel.: 607 612 100
Moderně vybavená stomatologická
klinika ve Zlíně přijme zubního
lékaře/absolventa. OPG, mikroskop, CEREC
v objektu. Příjemné prostředí, mladý kolektiv.
Zájemci, zasílejte životopis.
tel.: 576 776 580
e-mail: recepce@unident.cz
www.unident.cz
Přijmeme lékaře (-ku) na plný pracovní
poměr. Přijmeme lékaře (-ku) i absolventy
stomatologie na plný, nebo i na částečný
úvazek. Jedná se o moderní, nově
vybudovanou kliniku se čtyřmi pracovišti
v centru Uh. Hradiště a v Buchlovicích. Po
zapracování je možno svůj obvod převést do
režimu ekonomického pronájmu. Nabízíme:
moderní vybavení (A-Dec, OPG, RVG,
Implantcentrum..), vlastní laboratoř (CAD/CAM,
deflex..), dentální hygienistku, implantologické
centrum, možnost ubytování, další profesní
růst. Bližší informace na tel.
Kontakt: DENT-Imp., s. r. o.
Dlouhá 228, Uh. Hradiště
tel.: 777 069 041, 774 709 409
e-mail: pavla.nesrstova@seznam.cz
www.dent-imp.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
Přijmeme zubního lékaře, do kompletně
vybavené ordinace (A-dec 500) ve Valašském
Meziříčí, část Hrachovec. K dispozici zubní
laboratoř, OPG, RVG, implantologie od r. 2000.
Smlouvy se všemi ZP. Nástup možný ihned.
tel.: 725 454 148
e-mail: tiborliska@email.cz
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Přijmu zubního lékaře (-ku) na částečný
či plný pracovní úvazek do zavedené
stomatologické praxe ve Slušovicích (15 km
od Zlína), jako zástup za MD i jako trvalý
pracovní poměr. Nástup možný ihned.
tel.: 739 063 906
e-mail: tabi@centrum.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Přijmu zubního lékaře, lékařku do
privátní stomatologické ambulance v Přerově.
Nabízím práci v příjemném prostředí, moderně
zařízené ordinaci. OPG, RVG, strojová
endodoncie, vlastní laboratoř atd.
Nástup možný ihned.
e-mail: halirovaz@seznam.cz
tel.: 737 962 887
SPEA Olomouc, s. r. o., nestátní
zdravotnické zařízení, přijme zubního lékaře
(-ku) do pracovního poměru s nástupem dle
dohody. Požadujeme ukončené VŠ vzdělání,
samostatný a aktivní přístup k práci. Praxe
výhodou. Nabízíme kvalitní zaměstnanecké
zázemí, odpovídající mzdové podmínky
podpořené výkonnostním systémem, příspěvek
na stravování a penzijní připojištění.
Strukturovaný životopis zasílejte na
e-mail: irena.greplova@spea.cz

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
Nadstandardní stomatologická ordinace
v centru Ostravy přijme do svého týmu lékaře
či lékařku s citem pro detail a precizní práci.
Nabízíme Vám možnost profesního růstu pod
odborným vedením, přístup k modernímu
vybavení a příjemné prostředí. Více informací
na webových stránkách.
tel.: 734 312 743
e-mail: info@repredent.cz
www.repredent.cz
Ordinace s letitou praxí v centru Ostravy
přijme zubního lékaře (-ku) i absolventy. Také
přijme sestru, zubní instrumentářku. Nástup
možný ihned. V případě zájmu, prosím, volejte.
tel.: 596 116 040
e-mail: lucie.hajna13@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

Přijmeme absolventa/lékaře do moderně
zařízené zubní ordinace v Šilheřovicích
v blízkosti Ostravy. Moderní léčebné postupy,
práce s moderními přístroji. Motivující finanční
ohodnocení. Kontakt: Gabriela Uhlířová
tel.: 776 786 329
e-mail: gadentsro@gmail.com
http://gadentsro.wix.com/gadent

Přijmeme zubního lékaře/lékařku
(i absolventa) do plně vybavené
stomatologické ordinace v Českém Těšíně na
plný nebo částečný úvazek. Nabízíme dobré
finanční ohodnocení s podílem na zisku
a možnost odborného růstu (parodontologie).
tel.: 603 545 933
e-mail: k.jezowicz@gmail.com

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, služební
automobil, možnost služebního bytu.
e-mail: info@heliodent.cz
tel.: 776 766 289, 777 853 884
www.heliodent.cz

Přijmeme zubního lékaře (-ku)
i absolventa do zavedené zubní praxe
v Karviné. V kolektivu najdete: praktické zubní
lékaře, ortodontistu, stomatochirurga,
hygienistky, zubní laboratoř. Moderní
přístrojové vybavení. RWG, OPG ,3D CBCT,
přístrojová endodoncie. Moderně je vybavena
i zubní laboratoř. Těší se na Vás kolektiv
zubního oddělení.
tel.: 596 363 003,602 754 383
e-mail: konkolska@volny.cz
www.webedenti.com

Přijmu zubního lékaře/absolventa do
ordinace ve Frýdku-Místku. Možno i zkrácený
úvazek. Nástup dle dohody.
tel.: 723 140 872
e-mail: alka3@centrum.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,
atd. Možno i na zkrácený úvazek. Nástup dle
dohody.
tel.: 776 276 412
e-mail: zubniordi@centrum.cz
Moderní stomatologická ordinace
v Opavě přijme zubního lékaře (-ku), (možno
i absolventi). Nabízíme práci v ordinaci
s operačním mikroskopem, dobré finanční
ohodnocení, mladý kolektiv, účast na
odborných školeních. Požadujeme pečlivost,
pracovitost a zájem o obor. Nástup po dohodě.
Můžete nás kontaktovat na
tel.: 721 222 097
e-mail: pavel.ochonsky@seznam.cz
www.modernistoma.cz
Do zavedené zubní ordinace
v Kobeřicích, okr. Opava, přijmeme zubního
lékaře (-ku), (i absolventa). Nabízíme práci na
plný úvazek, samostatnou ordinaci, přátelský
kolektiv, dohled školitele, zaměstnanecké
benefity. Praxe je vybavena unity A-dec, RVG,
strojovou endodoncií. Zubní laboratoř
v budově. Úzká spolupráce s ortodontistou,
stomatochirurgem a implantologem. V případě
zájmu nás neváhejte kontaktovat.
tel.: 737 417 603
e-mail: mrovcova@sendme.cz
Přijmu zubní lékaře (-ku) do týmu
Mrovec Dent, s. r. o., pro pracoviště Mokré
Lazce, okr. Opava. Nástup možný ihned.
tel.: 608 884 745
e-mail: roman.mrovec@post.cz
Přijmu zubního lékaře (-ku) i absolventa
(-ku) do zavedené zubní ordinace v Novém
Jičíně. K dispozici OPG, RVG-Digora,
IO kamera, strojová endodoncie, kofferdam,
AirFlow, sonicfill. Dobré platové ohodnocení
s podílem na zisku. Nástup 8/2016.
CV zasílejte na
e-mail: zubniordinace.novyjicin@seznam.cz
tel.: 777 657 669
e-mail: landova.z@post.cz

Přijmeme stomatologa (absolventa) do
stomatologické ordinace v Příboře, Nabízíme
plně vybavené pracoviště, vlastní OPG atd.
Motivační finanční ohodnocení. Možnost
zaškolení v rozsahu dentoalv. chirurgie
a implantologie. Pronájem nebo pozdější
odkup s. r. o. je možný. Mladý kolektiv pracuje
samostatně s možnosti konzultací se
zkušenými lékaři.
e-mail: pmk@centrum.cz

zaměstnanci – nabídka
PRAHA
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
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 do
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
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Do moderně vybavené zubní ordinace
Styledent v Praze, centrum na Újezdě,
přijmeme zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku. Nabízíme stabilní práci na
HPP v mladém, přátelském kolektivu, velmi
dobré platové ohodnocení a příjemné pracovní
prostředí. Nástup možný ihned V případě
zájmu zašlete svůj životopis na e-mail.
tel.: 775 104 340
e-mail: info@styledent.cz
Soukromá stomatologická ordinace
Ridet, s. r. o., v Praze 4 hledá sestřičku,
nástup od září 2016 na plný úvazek, během
léta možno i na zástupy. Příjemný kolektiv
i pracoviště. Praxe není nutná, rádi zaučíme.
Blízko metra Chodov. V případě zájmu prosím
CV na e-mail.
tel.: 603 269 949
e-mail: info@ridet.cz
www.ridet.cz
Do zubní ordinace v Praze 6-Petřinách
přijmeme zubní sestru na plný úvazek
(možný i částečný). Nástup srpen 2016.
Životopis, prosím, posílejte na e-mail, více
informací a termíny pohovorů lze domluvit na
tel.: 602 859 950
e-mail: stepan.gala@email.cz
Hledáme zubní instrumentářku na plný
úvazek do zubní ordinace v Praze 6. I bez
praxe, zaučíme. Nástup cca od září 2016.
tel.: 777 937 927
Přijmu od 1. 7. 2016 do ordinace
v Praze 6 zubní instrumentářku na 12 hod.
týdně (odpol. hodiny).
tel.: 722 946 984
e-mail: bo-dent@seznam.cz
Pražské centrum dentální implantologie
v Praze 6-Petřiny přijme zdravotní
sestru/asistentku/zubní instrumentářku na
plný úvazek. Předchozí praxe není podmínkou.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, práci
v přátelském kolektivu, dobré platové
podmínky, motivační finanční ohodnocení
a možnost čerpání zaměstnaneckých benefitů.
Požadujeme vzdělání v oboru, vysoké pracovní
nasazení, časovou flexibilitu, pečlivost
a spolehlivost. Nástup 16. 8. 2016. Životopis
zasílejte na
e-mail: manager@pcdi.cz
tel.: 603 585 288
www.pcdi.cz
Do zubní ordinace v Praze 7 přijmeme
sestru na plný úvazek. Nabízíme práci
v příjemném kolektivu u spolehlivého
zaměstnavatele. Nástup dle dohody. V případě
zájmu pošlete životopis e-mailem.
tel.: 233 372 306
e-mail: kolin.r@seznam.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. Životopis s foto
zasílejte na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
www.artstom.cz

Přijmeme zubní sestřičku do moderně
vybavené ordinace v Praze 9-Letňany do
mladého kolektivu. Nástup možný ihned.
tel.: 774 164 605
e-mail: prahadent@gmail.com
www.familydentalcare.cz
Do moderní zavedené a rozšiřující se
stomatologické ordinace v Praze 10 přijmeme
zdravotní sestru/zubní instrumentářku
a dentální hygienistku/zubní asistentku na
zkrácený nebo celý úvazek. Nabízíme
příjemné prostředí, zázemí, fixní plat + odměny
a věrnostní bonus, možnost zaškolení, platový
růst, flexibilní pracovní dobu a v případě zájmu
i o víkendu. Požadujeme odbornost, věrnost,
pozitivní a slušné vystupování, časovou
flexibilitu, komunikativnost, zájem o pacienty,
rychlost a samostatnost, 100% nasazení.
Vlastní klientela DH a praxe v oboru vítána.
Pro spolehlivou DH možnost pronájmu
vybavení a samostatné ordinace. Nástup
možný ihned. Životopisy s fotografií, prosím,
zasílejte na
e-mail: info@zubybezkazu.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v centru Prahy přijme lékaře (-ku)
i absolventa, zdravotní sestru na plný
i částečný úvazek. Nabízíme práci
s nejmodernějším vybavením v příjemném
prostředí. Samozřejmostí je možnost dalšího
vzdělávání.
tel.: 603 483 056
Přijmeme zdravotní sestru do zubní
ordinace na 1/2 úvazek. Součástí
zdravotnického komplexu je zubní laboratoř,
OPG a dentální hygiena. Požadujeme praxi
min. 1 rok, zájem o obor, znalost AJ, flexibilitu,
profesionální přístup k pacientům a příjemné
vystupování. Placené odborné kursy ve vašem
oboru, stravenky a pracovní oblečení jsou
součástí odměňování. Čeká Vás příjemné
přátelské pracovní prostředí poblíž centra
Prahy.
tel.: 774 990 805
e-mail: dentim@dentim.cz
www.dentim.cz
Přijmu do zavedené zubní ordinace
Dentlove, s. r. o., na jeden den v týdnu
sympatickou, spolehlivou dentální
hygienistku, která vnímá svůj obor jako
poslání. Výhledově možnost pracovní úvazek
rozšířit a pracovat samostatně. Více informací:
Veronika Richterová, Poliklinika Praha –
Petrovice.
e-mail: veronika.richterova@email.cz
tel.: 775 973 785
www.dentlove.cz
Pro naši ordinaci dentální hygieny
hledáme odborného zástupce – stomatologa.
Další možnosti spolupráce jsou pak rozsáhlé!
Nabízíme atraktivní podmínky. V případě
zájmu, prosím, zašlete své CV na e-mail.
Mgr. Lucie Fišerová
tel.: 602 756 417
e-mail: lucie.fiserova7@seznam.cz
l.fiserova@100czk.cz

Hledáme na pozici recepční zdravotní
sestru, zubní laborantku apod. Zdravotnické
vzdělání výhodou, ne však podmínkou. Znalost
AJ na komunikační úrovni. Příjemné
vystupování, dobré komunikační dovednosti
a schopnost týmové spolupráce. Hlavní náplní
Vaší práce bude přímá komunikace s klienty
(i v AJ). Zodpovědnost za chod recepce,
vyřizování telefonátů a vyřizování e-mailů.
Práce s PC Dentem, zakládání elektronických
karet, vystavování účtů atd. Nabízíme práci
v příjemném prostředí prvorepublikové vily.
Práci na hlavní pracovní poměr. Dovolená
5 týdnů. Stomatologické služby naší kliniky za
dotované ceny. Výuku AJ na pracovišti,
dotované obědy. Více informací o pracovišti na
webových stránkách. Své CV posílejte na
uvedený e-mail. Upřednostňuji prvotní kontakt
e-mailem.
tel.: 603 541 550
e-mail: simona.rupesova@eurostaff.cz
www.alfadent.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Přijmeme zdravotní sestřičku či zubní
instrumentářku do stomatologické ordinace
v Benešově u Prahy. Nástup možný co
nejdříve. Máme několik zubních ordinací
a recepci, sestřička asistuje lékaři. Vybavení
našich ordinací: mikroskop, reciproc, beefill,
Cerec, OPG atd. Práce v příjemném kolektivu,
moderně vybaveném zařízení. Zajímavé
platové podmínky. Další informace na
tel.: 737 282 170
e-mail: stomatologiebene@seznam.cz
Zaměstnám sestřičku na částečný
úvazek do moderního stomatologického centra
v Čáslavi.
e-mail: filip.pekarek@seznam.cz
Do nové stomatologické ordinace
v Úvalech u Prahy přijmu sestru (zubní
instrumentářku) na částečný úvazek
– odpolední ordinační doba (16–21 hod.)
2x týdně. Motivační platové ohodnocení,
zaměstnanecké benefity.
tel.: 315 558 705
e-mail: info@smile-care.cz
www.smile-care.cz
Do moderní zubní ordinace v Jesenici
u Prahy přijmeme zdravotní sestřičku na
zkrácený pracovní úvazek.
tel.: 774 044 038
e-mail: info@pavedent.cz
www.pavedent.cz
Přijmeme dentální hygienistku do
stomatologické ordinace v Benešově u Prahy
na několik dní v týdnu – dle dohody. Nástup
dle dohody. Máme několik zubních ordinací se
zaměřením na strojovou endodoncii,
implantologii atd. Ordinace vybavena
mikroskopem. V případě zájmu pošlete CV na
e-mail: stomatologiebene@seznam.cz
tel.: 737 282 170
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PŘÍLEŽITOSTI
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Přijmeme dentální hygienistku do
zubní ordinace v Týništi nad Orlicí. Ordinace
moderně vybavená, vlastní OPG, příjemné
pracovní prostředí. Hledáme někoho
šikovného, spolehlivého a schopného
samostatně pracovat. Délka úvazku a nástup
dle dohody.
e-mail: janca.laubova@seznam.cz
tel.: 777 603 175
www.poliklinikatyniste.cz

PARDUBICKÝ KRAJ

Zavedené stomatologické centrum
umístěné ve středu Brna přijme na plný
i částečný úvazek dentální hygienistku. Vaše
dotazy, případně své životopisy zasílejte na
e-mail: svehlova@exte-brno.cz
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

Hledáme šikovnou dentální hygienistku
do zubní ordinace na částečný úvazek, jeden
až dva dny v týdnu. Pardubice. Prosím,
pošlete pár informací o sobě, ozveme se.
e-mail: stomatologielb@seznam.cz

Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, Jihomoravský kraj, přijme dentální
hygienistku a zubního technika na plný nebo
zkrácený úvazek. Nástup možný dle dohody.
Byt 3 + 1 nebo 1 + KK k dispozici. Životopis
a motivační dopis, prosím, zašlete na e-mail
nebo nás kontaktujte telefonicky.
tel.: 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.cz

JIHOČESKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ

Do stomatologické ordinace v Českých
Budějovicích přijmeme dentální
hygienistku. Nástup možný od srpna 2016.
e-mail: stehlik.martin@centrum.cz
tel.: 387 318 494

Do ordinace v centru Olomouce
přijmeme zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku, nástup 1/2017.
tel.: 777 614 530 – po 17.00 hodině

Zaměstnám dentální hygienistku na
částečný úvazek (1–2 dny v týdnu) v moderním
zubním centru v Pardubicích. Nabízíme
kvalitní výdělek. Nástup ihned.
e-mail: filip.pekarek@seznam.cz

V Českých Budějovicích přijmu
dentální hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
www.ortodoncie-jindra.cz
Do zavedené ortodontické praxe
v Táboře nebo v Písku přijmeme dentální
hygienistku na pozici dentální hygienistka –
ortodontická asistentka. Nabízíme plně
vybavené pracoviště, motivační ohodnocení,
přátelský kolektiv, pestrou práci. Nástup možný
ihned. Životopis zašlete na:
e-mail: kolar.p77@centrum.cz
tel.: 723 042 629
www.rovnatkakolar.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Z důvodu rozšíření našeho
Stomatologického centra v Brně přijmeme do
týmu zubní instrumentářku nebo
diplomovanou všeobecnou sestru.
Nabízíme výborné finanční ohodnocení,
příjemné pracovní prostředí a možnost
profesního růstu. Své životopisy posílejte na
e-mail. Zuzka Bumbálková
tel.: 775 251 189
e-mail: recepce@onedent.cz
www.onedent.cz
Do stomatologické praxe v Břeclavi
přijmu milou a svědomitou zubní
instrumentářku/všeobecnou zdravotní
sestru a dentální hygienistku. Obě profese
na částečný úvazek, v případě jedné osoby na
HPP. Předpokládaný nástup od 10/2016.
V případě zájmu nebo dalších dotazů, prosím,
pište na
e-mail: emc.dent@seznam.cz

Do nově vznikajícího centra zubní péče
v Mohelnici hledáme dentální hygienistku.
Nabízíme moderní vybavení, mladý kolektiv
a motivující finanční ohodnocení.
Předpokládaný nástup podzim 2016 na plný
úvazek. Nehledáme jen dentální uklízečku, ale
plnohodnotného člena týmu, který klade důraz
na důležitost orální péče.
tel.: 731 145 266
e-mail: alice.p@email.cz

zaměstnanci – poptávka
PLZEŇSKÝ KRAJ
Hledám volnou pozici zubní
instrumentářky od měsíce září 2016 na
zkrácený úvazek v Plzni. Od ledna navštěvuji
akreditovaný kvalifikační kurs (konec červen
2017) Zubní Instrumentářky v Plzni na VOŠ
v Ledecké ul. Jsem sympatická, bezkonfliktní,
komunikativní, flexibilní a kreativní. Nabízím
spolehlivost, zodpovědnost. Učím se německy
již druhým rokem, mám základy na PC a ráda
se učím novým věcem. Momentálně nepracuji
ve zdravotnictví, jsem manažerkou jedné
menší firmy. Za případné nabídky nebo
kontakty děkuji.
e-mail: zubniinstrumentarka2016@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Pracovitá, zodpovědná, sympatická
zdravotní sestra s příjemným vystupováním
a dvouletou praxí v moderní stomatologické
ordinaci hledá práci na HPP (od října). Nejlépe
Litoměřicko či Praha (Letňany, Holešovice).
Schopnosti: čtyřruční asistence, rutinní práce
s kofferdamem, zhotovování RTG, správa RTG
a autoklávu. CV ráda zašlu.
e-mail: sestra.stomatologie@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.
tel.: 728 158 018
e-mail: sam.da@seznam.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Zubní ordinace v Ostravě-Hrabůvce
nabízí práci zubní instrumentářky/zdravotní
sestry na zástup od 15. 6. 2016 do
30. 9. 2016 na plný pracovní úvazek.
Požadujeme: spolehlivost, příjemné
vystupování a zájem o práci. Zkušenost
s 4ruční prací je výhodou, ne však podmínkou.
V případě zájmu zasílejte svůj životopis na
e-mail, popř. volejte.
tel.: 605 151 530
e-mail: roman.dufek@dentalstyl.cz
www.dentalstyl.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 služebního
automobilu.
e-mail: info@heliodent.cz
tel.: 776 766 289, 777 853 884
www.heliodent.cz
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