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

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

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

Prodám RVG senzor Planmeca DIxi2 vč.
příslušenství, sterilizátor HS 62A, amalg. kolénko
Amalpack, sady zubů do protéz. Cena dohodou.
e-mail: lukas.drobny@seznam.cz
Prodám RVG senzor Kodak 5100
koupený v r. 2012. Cena: 45 000 Kč.
Důvod prodeje: zrušení ordinace.
e-mail: dentico@centrum.cz
Prodám separátor amalgámu Scantech,
k odvozu ihned. Cena 6500 Kč.
tel.: 605 058 622
e-mail: akaklo@seznam.cz

Prodám plně funkční sterilizátor HS62A,
platná provozní zkouška provedena 3/2016,
vytvrzovací lampu EVICROLUX EVLII-022,
stomatologické a stomatochirurgické nástroje,
kovové otiskovací lžíce a další vybavení zubní
ordinace. Knihu Praktická parodontologie,
autor R. E. Mutschelknauss. Cena dohodou.
Jihočeský kraj.
e-mail: emilpasteka@blatna.net
tel.: 721 075 572 (16.00–17.00 hod. v prac. dny)
Prodám velmi výhodně narkotizační
pojízdný přístroj – pro anesteziologii
a defibrilátor pro resuscitaci. Volejte nebo SMS.
tel.: 736 179 802
e-mail:infomed6@seznam.cz.

Prodám subgingivální „handy“
pískovačku perio-mate NSK. Plně otočné
provedení o 360°, velmi spolehlivá, neucpává se,
na erytritol nebo glycínové prášky, jednorázové
plastové subging. špičky, 2x násadec s regulátorem průtoku (jeden vůbec nepoužívaný), možno
používat i supraging. Připojení na rychlospojku
KaVo! Prohlášení o shodě, návod v ČJ, zajištěný
servis a PBTK, veškeré orig. příslušenství.
Používaná 1,5 roku. Praha, cena 20 000 Kč.
tel.: 602 151 222
e-mail: hygienistka.aneta@gmail.com

Prodám mixér na alginát, 2 rychlosti,
zabalený, nový. Dále pískovač na 4děrovou
turbínovou hadici bez nutnosti regulace, nový
orig. zabalený. RTG zástěru velkou, 2,5 mm
tloušťka olova, schválena SÚJB, nová, nepoužitá.
e-mail: jonas55@seznam.cz
tel.: 725 347 431

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

Prodám autokláv Mocom Extrema
s tiskárnou a svařovačkou fólií. Vše funkční.
Cena za vše 15 000 Kč.
e-mail: zubar.pce@seznam.cz

Prodám vybavení zubní laboratoře
i jednotlivě. Italský celokovový laboratorní stůl,
leštička a bruska Swah, hydraulický lis Silfradent,
stolička pro laboranta i pro vysoké sezení,
mikromotor laboratorní Ultimate 500K NSK,
kyvety, okludory, odlučovač sádry. Vše pěkné,
funkční, málo používané. Celé sety zubů,
spotřební materiál.
e-mail: plusdent@email.cz
Prodám sadu Paro-Bite s kroužkem –
chybná objednávka, nepoužité, cena 590 Kč.
tel.: 723 474 487
e-mail: resiles@email.cz
Prodám odlučovač amalgámu Skantech
s krytem. Cena dohodou.
tel.: 776 273 319

Prodám horkovzdušný sterilizátor Melag 75
bezporuchově fungující, r. v. 2006. Cena 2900 Kč.
e-mail: janostikova.helena@seznam.cz
tel.: 568 420 838

koupím
Koupím zubní soupravu „Planmeca
Compact i“, s horním vedením, v dobrém stavu.
e-mail: ivo.bartosik@seznam.cz
tel.: 724 471 300
Koupím křeslo PLANMECA nebo
DIPLOMAT, 2–3 roky staré.
e-mail: sarkabednar@seznam.cz
Koupím otiskovací lžičky na dolní čelist
vel. 1 a 2.
e-mail: j.nekudova@gmail.com
tel.: 774 966 284
www.zubaripozorice.cz
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PŘÍLEŽITOSTI
stomatologické praxe – nabídka
PRAHA
Nabízíme k pronájmu stomatologickou
ordinaci v Praze 1.
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
Přenechám ortodontickou praxi
v Praze 2. 2 ordinace, laboratoř, čekárna,
RTG, zázemí. Smlouvy se všemi ZP – PZL
014, orto 015. Podzim 2016.
tel.: 222 521 921
e-mail: tichy@tichy-zubar.cz
Prostory v přízemí činžovního domu
určené pro zubní ordinaci v Praze 3 na
Vinohradech, Přemyslovská ulice. Prostory
nabízejí 4 místnosti (2 ordinace, čekárna
s recepcí, zázemí) + prostor pro panoramatický
RTG a sociální zařízení. Celková výměra
73 m². Dále je možné přidat 2 suterénní
místnosti za účelem skladu o výměře 24 m².
Prostor byl užíván jako zubní ordinace pro dva
lékaře, tomu odpovídá i instalace pro zubařská
křesla a další. Dostupné ihned.
tel.: 605 280 404
e-mail: savrdova.andrea@seznam.cz
V činžovním domě Přemyslovská 12/2331,
Praha 3 se v přízemí uvolnila zubní ordinace.
Jsou zde specifické úpravy, které by byly
vhodné znovu pro zubní ordinaci. Z. Vejmělek
tel.: 775 784 999
e-mail: z.vejmelek@seznam.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
www.styledent.cz
Prodám privátní zubní praxi v Praze 5
bez smluv se ZP. Slušná česká a zahraniční
klientela (převážně ruskojazyční). Nové vybavení,
možnost rozšíření, zaměstnance, podnájemce.
e-mail: prodejordinace@email.cz
Přenechám zavedenou, vybavenou
stomatologickou ordinaci v Praze 5, fungující
30 let. Smlouvy se ZP. Možnost seberealizace.
Důvod odchod do penze. Možnost začít
okamžitě pracovat. Rozumná dohoda.
tel.: 603 424 261
e-mail: jachs@seznam.cz
Moderní stomatologické centrum v Praze 5
u metra Anděl nabízí k pronájmu vybavenou
stomatologickou ordinaci. Nabízíme moderní
a přátelské prostředí s vlastní laboratoří, služby
recepce a dentální hygieny. Pronájem
zahrnuje: plně vybavenou ordinaci, služby
recepce, servis zkušené zubní sestry (není
podmínkou), možnost využití služeb DH
a laboratoře v místě, možnost využití centrální
sterilizace a OPG, likvidace odpadu.
tel.: 731 530 192
e-mail: petr.farkas@stomatologieandel.cz
Pronajmu 1–3 ordinace v Praze 5
s možností odkoupení vybavení.
tel.: 736 110 872
e-mail: avlachova@seznam.cz

Pronajmeme zubní ordinaci v Praze 6
v prostorách 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
Nabízím stomatologickou praxi
k pronájmu na 1–3 dny. Kompletně zařízena:
souprava Chirana, koncovky KaVo, RVG
Fona/Sirona Stellaris CMOS, OPG Soredex
Cranex Novus, vč. spotřebního materiálu.
Vhodná i pro dentální hygienu. Dobrá
dostupnost, Praha 7, Holešovice, Maniny.
Cena 1 den/2000 Kč, 2–3 dny/dohodou. Volná
ihned!
e-mail: dr.shmadiuk@gmail.com
www.omnidentclinic.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 stom.
ordinace v Praha 9 – Horní Počernice
tel.: 607 789 521
e-mail: mladen.cvetanov@centrum.cz
Nabízím k pronájmu nové vybavené
stomatologické křeslo VITALI pro ortodontistu
nebo hygienistku v moderně vybavené zubní
ordinaci v Praze 9, blízko metra
Českomoravská u OC Harfa.
tel.: 773 608 300
e-mail: medicdent@seznam.cz
www.medicdent.cz
Pronajmu novou, zařízenou zubní
ordinaci v Praze 10-Vršovice nedaleko
NC Eden. Více informací na
tel.: 732 119 870
e-mail: amdent@seznam.cz
www.amdent.cz
Prodám soukromou zubní ordinaci
včetně prostorů (110 m²) v osobním vlastnictví
v Praze 10-Vršovicích. Skvělá lokalita u nám.
Svatopluka Čecha, výborná dopravní
dostupnost. Privátní zavedená klientela, bez
smluv se ZP. Kompletně rekonstruované
suterénní prostory v r. 2003, kolaudováno jako
2 nebo 3 zubní ordinace a malá zubní
laboratoř. V současné době jedna plně
vybavená ordinace PZL (KaVo, RVG
Planneca...) a další jedno křeslo v ordinaci DH.
Čekárna s recepcí. Zázemí pro personál.
Zpracovaný odhad investiční a objektivizované
(tržní) hodnoty firmou Commercial Solution
(doc. Ing. T. Krabec).
tel.: 602 188 900
e-mail: drkozlik@icloud.com
Prodám velmi výhodně vybavenou zubní
ordinaci po kompletní rekonstrukci v Praze 10.
K dispozici ihned. Bez smluv se ZP. V budově
zubní laboratoř, rentgen a dentální hygiena.
Výborná dopravní dostupnost.
tel.: 776 885 396
e-mail: z.lekarka@gmail.com

Přenechám plně vybavenou ordinaci
v Praze 10, s dlouhodobě zavedenou stabilní
solidní klientelou a se smlouvami se všemi ZP.
Důvod: odjezd do zahraničí. Ostatní osobně.
e-mail: fortuno@seznam.cz
tel.: 603 748 937
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. Klinika je vybavena
nejnovější stomatologickou technikou. 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 náměstí.
tel.: 608 206 566
e-mail: mirek@cipracapital.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Městys Štěchovice nabízí k pronájmu
zubní ordinaci ve Štěchovicích u Prahy.
tel.: 604 329 388
e-mail: roznickova.k@ou-stechovice.cz
www.stechovice.info
Prodám zavedenou stomatologickou
praxi v areálu elektrárny Mělník – Horní
Počáply, 8 km od Mělníka. Smlouvy se ZP,
s. r. o., stálá klientela. Odchod do důchodu.
tel.: 603 467 173
e-mail: Apodisdent@seznam.cz
Nabízím bezúplatný vstup do 3 s. r. o.
(dle volby). Převod proběhne bezúplatně po odpracování tří let. NJ výhodou, ubytování k dispozici.
e-mail: h.mat@email.cz
tel.: 737 859 165
PLZEŇSKÝ KRAJ
Pronajmu dlouhodobě nebo prodám
prosperující plně zařízenou moderní zubní
ordinaci v provozu, včetně smluv se ZP
v Přešticích (18 km od Plzně) z vážných
zdravotních důvodů. Rozumné podmínky.
e-mail: svoboda.csc@gmail.com
tel.: 608 923 003
Během 2–3 let přenechám zavedenou
ortodontickou ordinaci v Plzni, smlouvy se všemi ZP.
tel.: 724 938 077
ÚSTECKÝ KRAJ
Nabízím k pronájmu vybavenou zubní
ordinaci v Děčíně Březinách. V budově je
k dispozici zubní laboratoř a možnost pronájmu
bytu 3 + 1 v budově.
e-mail: jschmitt@volny.cz
tel.: 412 524 222, 604 322 812
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Přenechám zavedenou zubní ordinaci
v Opočně pod Orlickými horami. Ukončení
praxe ze zdravotních důvodů k 31. 7. 2016.
e-mail: tumova.opocno@seznam.cz
tel.: 494 667 154, 776 197 529
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Prodám dobře prosperující
stomatologickou praxi v Poliklinice III., Benešova
tř., Hradec Králové (z důvodu vážného úrazu).
Dobré umístění, parkoviště, široký spád.
Nadstandardní vybavení: křeslo A-dec, RVG,
elektrokauter, 3 protet. sady na implantáty,
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
JIHOČESKÝ KRAJ
Prodám zavedenou zubní praxi
v Táboře, včetně vybavení, smlouvy se ZP.
tel.: 605 141 809 (10–16 hod. po–čt)
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 (pronajmu) stomatologickou
praxi, smlouvy ZP, standardní vybavení, velká
zavedená klientela. Zubní praxe se nachází
v obci Strunkovice nad Blanicí (okr. Prachatice).
Předpokladem je odkoupení celé nemovitosti
zdravotního střediska (přízemí a podkroví budovy
lze využít i k jiným účelům). V objektu je kromě
zubní ordinace fungující ordinace praktického
a dětského lékaře. Předpokládané uzavření praxe
– odchod do důchodu: léto 2017. Obecní úřad
Strunkovice nad Blanicí nabízí možnost přidělení
obecního bytu.
tel.: 603 439 304, 388 327 170
Po vzájemné dohodě prodám
zavedenou zubní praxi s. r. o. v budově
zrekonstruovaného zdr. střediska v příjemném
prostředí jižních Čech ve Lhenicích, 25 min.
od Č. Budějovic. Možnost bytu. Škola, školka
k dispozici. V budově stanice záchranné
služby. Smlouvy se ZP. Ordinace kompletně
vybavena: 2 roky staré křeslo Planmeca, nový
i. o. RTG, sestra k dispozici. Důvod prodeje:
odchod do důchodu.
tel.: 602 363 573
e-mail: stazde@centrum.cz
Prodám zavedenou soukromou zubní
praxi v Českých Budějovicích – PK JIH –
Euroclinicum, standardní, stálá klientela,
smlouvy se všemi ZP, zub. lab. v budově.
Důvod: 31. 12. 2016 odchod do důchodu.
tel.: 602 194 676, 387 730 232
e-mail: vratap@volny.cz
KRAJ VYSOČINA
Prodám zavedenou stomatologickou
ordinaci v městysu Jimramov (mezi Bystřicí
n./P. – Poličkou – Novým Městem na M.)
z důvodu odchodu do důchodu v 8/2016.
Nachází se 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.
e-mail: matonohaivo@seznam.cz
tel.: 737 909 551 – denně od 17.00 h.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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.
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.
e-mail: krupovaa@centrum.cz
tel.: 608 136 410 pí Krupová
www.maxidental.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Nabízím k prodeji zavedenou
stomatologickou praxi v Ostravě, včetně smluv
se ZP. Jedná se o dvě zubní ordinace
s laboratoří. Prostory v soukromém vlastnictví.
Výborná lokalita, možnost parkování, MHD
v místě. Bližší informace na tel.
e-mail: xkx@seznam.cz
tel.: 603 254 763
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.
tel.: 773 088 161
e-mail: jarekp@seznam.cz
Nabízím zařízenou ordinaci v Ostravě –
Výškovicích, v budově laboratoř, RTG, OPG,
smlouvy se ZP přenechám.
e-mail: zub.amb@seznam.cz
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.
e-mail: pwostry@gmail.com
tel.: 603 895 501

Prodávám zavedenou stomatologickou
praxi v Hodoníně – odchod do důchodu.
Ordinace je vybavená, má zavedenou klientelu
a smlouvu se ZP. Více informací na
e-mail: mudr.sklenarova@seznam.cz
tel.: 777 632 558

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

Nabízím k prodeji, popř. k postupnému
převzetí zavedenou zubní ordinaci – s. r. o.
v Brně. Dobré vybavení, odborné vedení.
tel.: 607 122 604

stomatologické praxe – poptávka

Přenechám zubní ordinaci v Šaraticích
u Brna z důvodu odchodu do důchodu.
Smlouvy se všemi ZP.
tel.: 603 728 655
e-mail: buchtavaclavmudr@seznam.cz
Z důvodu plánovaného odchodu do
důchodu prodám plně zařízenou stom.
ordinaci v Kuřimi (Brno-venkov), včetně smluv
se ZP a klientelou. Převod nájemní smlouvy
prostor písemně potvrzen.
tel.: 775 440 608
ZLÍNSKÝ KRAJ
Moderně vybavená klinika ve Zlíně,
nabízí ordinace k pronájmu. Plně vybavené.
V objektu OPG, cerec, mikroskop. Vhodné jak
pro zubní lékaře, tak dentální hygienistky.
tel.: 576 776 580
e-mail: recepce@unident.cz
www.unident.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ
Pronajmu plně zařízenou zubní ordinaci
ve Velkém Újezdě (18 km od Olomouce).
Prostory jsou majetkem obce. Nástup možný
ihned nebo 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

Mezinárodní společnost
podnikající v oblasti stomatologie
hledá možnosti odkoupení
stomatologických praxí
na území celé ČR.
Hledáme zavedené a dobře fungující
stomatologické ordinace, ideální
velikost 2–6 křesel, vč. lékařského
a pomocného personálu, vybavení,
registru pacientů atd. Nabízíme
solidní jednání na profesionální
úrovni a tržní ohodnocení vaší praxe.
e-mail:
d.novacek@bludentalclinique.com
tel.: 602 202 938
Placená inzerce

Zubní lékařka s praxí
hledá ordinaci k prodeji
či postupnému převzetí
v Berouně a blízkém okolí.
e-mail: mresler@seznam.cz
tel.: 776 467 266

LKS, 2016, ročník 26, číslo 7–8 / strana 3

Placená inzerce

PŘÍLEŽITOSTI
PRAHA
Hledáme dočasný pronájem od října na
cca 4–6 měsíců plně vybavené zubní ordinace
v Praze.
e-mail: zubni.ordinace.praha4@seznam.cz
Koupím/převezmu zavedenou zubní
ordinaci v Praze 5, 6 nebo 7. Nabídky, prosím,
zasílejte na e-mailovou adresu.
e-mail: praha6dental@seznam.cz
tel.: 737 642 238
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Koupím zubní ordinaci v Čáslavi nebo
Kutné Hoře.
e-mail: caslav2015@seznam.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
Hledám zubní praxi v Pardubicích, která
má smlouvy se ZP, k odkoupení/postupnému
převzetí.
e-mail: zubarkapardubice@seznam.cz
KRAJ VYSOČINA
Převezmu (odkoupím) zavedenou
stomatologickou praxi v Jihlavě, popř. v okolí.
e-mail: rapid.dent@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.
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 vč. dokladů o dosaženém vzdělání
a průběhu dosavadní praxe zasílejte na
e-mail: petra.korotvickova@fnmotol.cz
www.fnmotol.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
Do stomatologické ordinace v Praze 1
přijmeme zubního lékaře/lékařku. Nástup
možný ihned.
e-mail: recepce@stomatochirurgie-cevelova.cz
tel.: 281 867 545, 724 818 008, 603 436 460

Soukromá stomatologická ordinace
v Praze 1 přijme na 1 den v týdnu (pátek)
zubního lékaře (lékařku). Práce s kofferdamem
je podmínkou. Možnost pracovat se zubním
mikroskopem. Životopis zašlete na e-mail.
tel.: 604 204 575
e-mail: recepce@rozadent.cz
www.rozadent.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. Životopisy či dotazy zasílejte na e-mail.
tel.: 224 228 557, 224 228 567
e-mail: info@stomacentrum.cz
www.stomacentrum.cz
Stomatolog pro kliniku zdraví a krásy
v Praze 1. Chcete být součástí dobrého týmu,
který poskytuje kvalitní péči? Hledáte vhodné
místo pro svou ordinaci nebo změnu? Do našeho
týmu přijmeme spolehlivé lékaře – stomatology.
Hledáme: zkušeného lékaře s dobrými výsledky
práce a zavedenou klientelou, specialistu s chutí
pracovat ve spolupracujícím týmu v pohodové
atmosféře malé firmy v centru města, lékaře, pro
kterého jsou dobré výsledky práce a spokojený
pacient zásadní. Najdete u nás: zázemí zavedené
(české) společnosti, solidní jednání, zavedený
velmi hezký komfort pro pacienty (zákaznická
péče a parkování), dobré ohodnocení. Nabídka je
vhodná pro lékaře poskytující obecnou
stomatologii i úzce specializované. Rádi se
s Vámi setkáme a vzájemně si nastíníme
možnosti.
e-mail: kariera@esthesia.cz
www.esthesia.cz/novinky/o-klinice/
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. Životopis zašlete na e-mail.
tel.: 777 510 795
e-mail: info@magicsmile.cz
www.magicsmile.cz
MOJEZUBY, s. r. o., přijme kolegyni či
kolegu do moderně vybavené zubní ordinace
v Praze na Vinohradech. Dvě křesla Castellini,
Digora, IO kamera, DIAGNOcam, Reciproc,
piezo, hygienistka. Navíc 10 000 Kč ročně na
vzdělávání a 12 000 Kč na penzijní připojištění.
tel.: 603 260 820
e-mail: mojezubysro@gmail.com

Hledám zástup na 3 dny v týdnu do
zavedené, moderně vybavené ordinace
v Praze 2 z důvodu mateřské dovolené.
Nástup možný 10/2016. Kontakt na e-mail.
tel.: 773 555 868
e-mail: ordinace@kovandova.cz
Moderní nadstandardně vybavená
a zavedená zubní klinika na Praze 3 přímo
u MHD přijme zubního lékaře (-ku)
i absolventa na plný i částečný úvazek.
Nabízíme práci s moderními přístroji
a materiály, příjemný kolektiv, hezké prostředí,
podporu ve vzdělávání a velmi zajímavé
finanční ohodnocení. Požadujeme praxi
v oboru, odbornost, profesionální přístup,
svědomitost, preciznost, samostatnost
a příjemné vystupování. Nástup okamžitě.
tel.: 602 620 372
e-mail: info@komfortdental.cz
www.komfortdental.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
Přijmeme zubního lékaře (-ku)
(i absolventa) do zavedené, moderně
vybavené zubní ordinace. Nabízíme
odpovídající platové ohodnocení, příjemný
kolektiv. Na plný nebo částečný úvazek.
Nástup možný ihned. Stomatologické centrum
Háje, Praha 4.
tel.: 608 903 233
e-mail: info@dental-image.cz
Do moderně vybavené zubní ordinace
v Praze 4 (5 min. pěšky od metra Háje)
přijmeme zubního lékaře(-ku) nebo absolventa
(-ku), na plný úvazek. Nabízíme dobré platové
podmínky a velmi přátelský mladý kolektiv.
Možnost odborného růstu v oblasti
implantologie, stomatochirurgie, estetické
stomatologie, strojové endodoncie, práce
s mikroskopem. Možnost nástupu od září 2016.
tel.: 608 712 233
e-mail: zubni.ordinace.haje@gmail.com
Moderní stomatologické centrum v Praze 5
u metra Anděl přijme lékařku, lékaře –
absolventy na částečný nebo plný pracovní
úvazek. Nabízíme moderní prostředí s vysokou
úrovní stomatologické péče a vlastní laboratoří,
přátelský kolektiv, možnost vzdělávání, rozvoj
odborných znalostí formou konzultací se
starším lékařem a ohodnocení odpovídající
kvalitě a tempu práce. Očekáváme
profesionální a aktivní přístup, časovou
flexibilitu a vysoký pracovní výkon. V případě
zájmu nás kontaktujte na
tel.: 731530192
e-mail: petr.farkas@stomatologieandel.cz
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Stomatologická ordinace v Praze 6
u metra Dejvická přijme do pracovního
poměru absolventa na plný úvazek. Mladý
kolektiv. Motivační systém odměňování.
Nástup v září 2016 nebo dle dohody. Odborný
dozor zajištěn.
tel.: 777 937 927
e-mail: krutina@centrum.cz
Zavedená stomatologická klinika
DENTplus, s. r. o., v Praze 7 (Prague Marina)
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 a přátelském
kolektivu. Nástup možný podle dohody, dobré
ohodnocení i další výhody. Další informace na
webových stránkách nebo volejte. Životopisy
zasílejte na e-mail.
tel.: 775 694 472
e-mail: stomatologiekrizova@gmail.com
www.stomatologie-krizova.cz
Do zavedené zubní praxe v Praze 9 –
Kyje přijmeme stomatologa na plný nebo
částečný pracovní úvazek. Přátelský kolektiv,
dobré platové podmínky, pracovní doba dle
dohody. Nástup od podzimu 2016. Životopis
zašlete na e-mail.
tel.: 606 111 952
e-mail: k-dent@seznam.cz
Přijmeme stomatologa do moderní
kliniky v Praze 9. Nabízíme fixní plat
30 000 Kč čistého + podíl z výdělků.
Požadujeme: praxi v oboru, komunikativnost,
pracovitost. Životopis s foto zasílejte na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
http://artstom.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, dovolena 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
Moderní zubní praxe v Praze 9 –
Vysočanech (metro Vysočanská) přijme
pracovitého a svědomitého zubního
lékaře/lékařku, vhodné i pro absolventy (máme
zkušenosti s klinickou výukou), nástup možný
od srpna–září 2016. Nabízíme příjemné
prostředí, dobré platové podmínky, možnost
dalšího vzdělávání.
tel.: 283 890 359, 774 193 317
e-mail: info@natur-dent.cz

Stomatologické pracoviště v Praze 9 –
Černý Most přijme lékaře, i bez praxe, na plný
i částečný úvazek. Možnost ubytování.
tel.: 773 226 623
e-mail: info@implantaty-kriz.cz
www.implantaty-kriz.cz.
Zavedená zubní ordinace v Praha 9 –
Horní Počernice přijme zubního lékaře (-ku)
se schopností samostatně a kvalitně pracovat.
tel.: 607 789 521
e-mail: mladen.cvetanov@centrum.cz
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, časové možnosti dohodou.
e-mail: londa@centrum.cz
tel.: 775 570 210
Stomatologické pracoviště v Praze 10 –
Uhříněvsi přijme lékaře (-ku) na plný
i částečný pracovní úvazek. Pro absolventy
možnost 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
Přijmeme stomatologa nebo
stomatochirurga do ordinace v centru Prahy
na plný úvazek.
tel.: 777 857 498
e-mail: adam.houdek@mudris.cz
Soukromé stomatologické zařízení
v centru Prahy přijme stomatologa.
Poskytujeme komplexní péči. Nabízíme práci
s nejmodernějším vybavením v příjemném
prostředí pod vedením specialistů v oblasti
protetické stomatologie, chirurgie
a implantologie. Samozřejmostí je možnost
dalšího vzdělávání.
tel.: 603 483 056
Přijmeme do nově zrekonstruované
zubní kliniky v centrum Prahy zubního lékaře
(-ku), absolventa (-ku) na plný pracovní
úvazek, Nabízíme práci v příjemném kolektivu,
zajištěnou klientelu, motivační platové
ohodnocení, podporu vzdělávání a profesního
růstu. Ordinace jsou nadstandardně moderně
vybavené, nové křeslo, vistascan, OPG, stroj.
endo. Nástup dle dohody. Životopis zašlete
na e-mail nebo volejte.
tel.: 775 104 340
e-mail: info@styledent.cz
www.styledent.cz
Do moderně vybavené zubní ordinace
v centru Prahy (3 minuty pěšky od nám. Míru)
přijmu zubního lékaře (-ku), absolventa (-ku)
na plný nebo částečný úvazek. Nabízíme velmi
dobré platové podmínky (40–60 tisíc čistého)
velmi flexibilní pracovní dobu v přátelském
kolektivu. Možnost odborného růstu v oblasti
protetiky, estetické stomatologie, ústní
chirurgie a implantologie, strojová endodoncie
pod mikroskopem. CV s fotografií zašlete na
e-mail: zubni@email.com
tel.: 732 151 477

Do nové moderní kliniky v centru Prahy
(u Palackého nám.) přijmeme zubního
lékaře/lékařku na částečný úvazek. Špičkové
přístrojové vybavení (soupravy Anthos, I/O
rentgen a mikroskop Zeiss v každé ordinaci,
OPG, CBCT, strojová endodoncie Reciproc,
piezochirurgie, laser), příspěvky na školení,
motivační platové ohodnocení. Požadujeme
zájem o obor, znalost moderních postupů,
komunikativnost. CV zasílejte na e-mail.
tel.: 777 717 618
e-mail: implantace@gmail.com
www.kvalident.cz
Na HPP do nových, špičkově vybavených
prostor v centru Prahy v ul. Na Příkopě,
přijmeme zubního lékaře na plný (příp.
poloviční) úvazek. Nabízíme zejména:
pracovní dobu dle přání lékaře ve vlastní
ordinaci, možnost pravidelné účasti na
školeních, in-house laborantku, možnost se
naučit a pracovat s mikroskopem Zeiss,
mezioborovou spolupráci s odborníky v oblasti
implantologie, ortodoncie, parodontologie,
práci s moderním vybavením včetně 3D CT
Rayscan, perfektní pracovní zázemí
a odpovídající ohodnocení. Požadujeme:
nadšení pro práci, chuť se rozvíjet a znalost
AJ. Pošlete strukturovaný životopis.
tel.: 222 510 888
e-mail: prace@elitedental.cz
www.elitedental.cz
Pro nové zubní centrum, v centru Prahy,
plně vybavené ordinace vč. CBCT RTG –
komplexní zubní program, vše pod jednou
střechou, předchozí zavedená klientela,
přijmeme nového zubního lékaře s praxí,
absolventa; rozšíření činnosti, plný nebo zkrácený
HPP, možno i jinak – dle domluvy, osobní
motivační hodnocení, výkonové odměny, bonusy,
podpora profes. růstu, možnost budoucí
specializace, mladý kolektiv zaměstnanců,
požadujeme zájem o obor a o výkon, spolehlivost
a týmovou spolupráci, nástup od září nebo dle
dohody, těšíme se na Vás! Váš CV zašlete na
e-mail: infomed6@seznam.cz
tel.: 736 179 802 SMS
Stomatologická klinika Lazurit přijme do
svého týmu zubního lékaře/lékařku.
Požadujeme: praxi v oboru, čtyřruční práce,
práce s kofferdamem, pracovitost, snahu se
zdokonalovat a učit se. Nabízíme moderní
vybaveni, vysoký fixní plat a prémii. Životopis
zašlete na e-mail.
e-mail: info@klinikalazurit.cz
tel.: 777 209 929
Stomatologická praxe v centru Prahy
hledá stomatologa a sestru. Nabízíme
nadstandardní platové podmínky, vzdělávání
a bonusy dle dohody. Požadujeme odbornost,
profesionální přístup, samostatnost a příjemné
vystupování. Znalost jazyků vítána. Nástup dle
dohody. Životopis zašlete na
e-mail: benes.jan@email.cz
tel.: 602 202 938
Přijmeme lékaře/lékařku s praxí na
částečný úvazek (postupně možno rozšířit na
celý). Nabízíme možnost pracovat v příjemném
prostředí s moderními postupy i vybavením.
Motivační fin. ohodnocení. CV zašlete na
e-mail: info@easydent.cz
tel.: 737 205 502
www.easydent.cz
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Do moderní ortodontické ordinace na
lukrativním místě v Praze, v blízkosti metra,
zaměstnám ortodontistu (-ku). Možné převzetí
perspektivní praxe v dohledné době.
e-mail: mkralovna@email.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
Přijmeme zubního lékaře (-ku) možno
i absolventa do soukromé zubní ordinace
v Plzni na Slovanech. Práce na plný úvazek,
přátelské a příjemné prostředí. Absolventa
zaučíme. Moderně vybavená ordinace (RVG,
Apexlokátor, strojová endodoncie, Sonicfill),
vděčná klientela, Nabízíme 5 týdnů placené
dovolené, fixní plat 25 000 – 35 000 Kč (po
zapracování podíl na zisku), zaměstnanecké
benefity, podpora vzdělání. Požadujeme
spolehlivost, pečlivost, příjemné vystupování.
Nástup možný ihned.
e-mail: michael.urban.mddr@seznam.cz
tel.: 776 179 801
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Do moderně vybavené stomatologické
ordinace ve Vlašimi přijmu šikovného zubního
lékaře čí lékařku. Nástup dle dohody na plný
nebo částečný úvazek. Nabízím příjemné
pracovní prostředí a podíl na zisku.
e-mail: MarthaSeidlova@seznam.cz
tel.: 737 378 288, 317 844 663
Přijmu 2 zubní lékaře do soukromých
zubních ordinací v Kolíně a Zbraslavicích.
Vhodné pro cizince, absolventy i pro důchodce,
nástup srpen 2016. Průměrný plat 30 000 Kč.
e-mail: benesova.nadezda@seznam.cz
tel.: 728 134 696
Stomatologické centrum KolínSKYdent,
s. r. o., v Kolíně přijme do svého přátelského
kolektivu zubního lékaře (-ku) i absolventa.
Nabízíme: moderně vybavené ordinace, mladý
kolektiv, příjemné pracovní prostředí.
Požadujeme: vstřícný přístup k pacientům,
spolehlivost, pečlivost. Životopis zašlete na
e-mail: ordinace@kolinskydent.cz
tel.: 604 775 973
Do zavedené zubní ordinace
v Poděbradech přijmeme zubního lékaře
(-ku), absolventa. Nabízíme přátelský kolektiv,
moderní vybavení a dobré platové podmínky.
Těšíme se na spolupráci.
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, strojové endodoncie,
piezochirurgie, chirurgického motoru
a mikroskopu. Zaměřujeme se na záchovnou
stomatologii, mikroskopickou endodoncii,
protetiku a implatologii. 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. Více informací při
osobním pohovoru.
e-mail: info@newdent.cz
tel.: 603 969 793
www.novastomatologie.cz

Příležitost pro absolventy – přijmeme
zubního lékaře do zavedené ambulance
v Nymburce. Nabízíme nadstandardní mzdové
ohodnocení a další benefity. Více informací na
tel.: 602 279 694
e-mail: ladislava.petrova@pol.agel.cz
http://poliklinika.agel.cz/nymburk.html
LIBERECKÝ KRAJ
Dentální klinika LINEA se sídlem
v Jablonci nad Nisou přijme do svého
přátelského kolektivu zubního lékaře/lékařku
i absolventa. Nabízíme moderní vybavení,
příjemné pracovní prostředí, motivační platové
ohodnocení a zajištěnou klientelu. Požadujeme
milé vystupování a zájem o obor. Životopis
zasílejte e-mailem.
e-mail: info@dk-linea.cz
tel.: 608 254 632
Do prosperující samostatné zubní
ordinace se zavedenou klientelou v centru
Železného Brodu (okres Jablonec nad Nisou)
hledáme zubního lékaře (možnost domluvy
dočasného zástupu, pronájmu ordinace, koupě
či postupného převzetí praxe). Nabídka je
vhodná i pro absolventy, možnost vedení
zkušenějšími kolegy. Vlastní zubní laboratoř
i dentální hygienistka. Bližší info na
e-mail: vedralova.dentes@seznam.cz
tel.: 481 120 504
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Přijmeme zubního lékaře (-ku),
absolventa (-ku) do moderně vybavené
ordinace v Hradci Králové na plný či částečný
úvazek. Nástup možný dle dohody. Nabízíme:
přátelský kolektiv, motivační platové
ohodnocení, profesní růst formou pravidelných
školení, zaměstnanecké benefity. Součástí
vybavení je OPG, RVG + Digora, strojová
endodoncie, kofferdam, pentamix.
Životopis zašlete na
e-mail: zubyhk@seznam.cz
tel.: 603 252 766
www.zubyhk.cz
Přijmu zubního lékaře (-ku)
i absolventa (-ku) do zavedené zubní ordinace
v Opočně (RK) na plný nebo částečný
pracovní úvazek. Nástup možný dle dohody
(říjen/listopad 2016). Nabízím práci
s moderními přístroji a materiály, podporu
vzdělávání, zajímavé platové ohodnocení dle
výkonu a přátelský kolektiv. Požaduji vstřícné
jednání, spolehlivost a zájem o obor.
e-mail: mddr.andelova@seznam.cz
tel.: 776 771 621
PARDUBICKÝ KRAJ
Zaměstnám zubní lékaře v zavedeném
stomatologickém centru v Pardubicích.
Nabízíme práci s moderním vybavením
a kvalitní mzdové ohodnocení.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Přijmu zubního lékaře (-ku) i absolventa
na plný/částečný pracovní úvazek do moderně
vybavené zubní ordinace v centru Pardubic.
V případě oboustranné spokojenosti možnost
dlouhodobé spolupráce. Nástup možný dle
dohody. V případě zájmu zašlete životopis.
tel.: 777 635 088
e-mail: info@zubniordinacepardubice.cz
www.zubniordinacepardubice.cz

Přijmeme zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa (-ku) do zavedené stomatologické
ordinace v Chocni. Nástup možný ihned.
Nabízíme práci v moderním prostředí,
kompletní vybavení, spolupráci se zubní
laboratoří a dentální hygienistkou.
Životopis zašlete e-mailem.
tel.: 465 471 029
e-mail: ordinace@podjabloni.cz
JIHOČESKÝ KRAJ
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.
e-mail: recepce@zahnklinik.cz
tel.: 775 588 940 pí Kirešová
www.zahnklinik.cz
KRAJ VYSOČINA
Zubní centrum ESTHES v Třebíči přijme
zubního lékaře/lékařku na plný nebo částečný
pracovní úvazek. Nabízíme moderní
přístrojové vybavení, příjemné prostředí, dobrý
pracovní kolektiv.
e-mail: vaclavl@email.cz
tel.: 604 254 838
www.zubni-centrum.cz
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. 8. 2016. Ubytování jsem schopen zajistit.
e-mail: zd.vasek@gmail.com
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
Stomatologická klinika Apollonia v Brně
přijme do svého týmu zubního lékaře (-ku)
i absolventa na plný úvazek. Nástup možný dle
dohody. CV pošlete e-mailem.
tel.: 545 575 936, 602 557 275
e-mail: prochazkova@apollonia.cz
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.
Kontakt: personální oddělení pí Štoudková
tel.: 545 538 366
e-mail: s.stoudkova@unbr.cz
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Přijmu spolehlivého zubního lékaře do
zavedené ordinace v Brně – Králově poli.
Klientela zajištěna, snadná dostupnost MHD
i autem. Ordinace je plně vybavena. Nabízím
motivační ohodnocení a pracovní dobu dle
dohody (možný i částečný úvazek). Nástup
možný ihned. Životopis zašlete e-mailem.
tel.: 603 979 976
e-mail: mudr.nesrstova@gmail.com
Zavedená zubní klinika v Brně (Královo
Pole) přijme zubního lékaře na zkrácený
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
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. CV zasílejte na
e-mail: recepce@excellentdent.cz
Přijmeme absolventa – Veselí nad
Moravou. Do mladého stomatologického týmu
přijmeme absolventa se zájmem o obor.
Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, vedení
zkušeným stomatologem, moderní prostory,
mladý kolektiv, příjemné pracovní prostředí,
podporu dalšího vzdělávání, špičkové technické
vybavení – OPG, CAD/CAM, dentální hygiena,
zubní laboratoř v budově. Pokud Vás zaujala
naše nabídka, zašlete svůj životopis na
e-mail: info@bb-dent.cz
bblanka.brezinova@seznam.cz
tel.: 602 657 430
www.bb-dent.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.
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 webu. Byt 3 + 1 nebo 1 + KK
k dispozici. Životopis a motivační dopis zašlete na
e-mail: krupovaa@centrum.cz
tel.: 608 136 410
www.maxidental.cz
Do nově zřízené ordinace v Podivíně
u Břeclavi hledáme lékaře (-ku), i absolventa
(-ku) na jakýkoliv pracovní úvazek. Nabízíme
vybavenou ordinaci, příjemné prostředí,
podporu vzdělávání. CV či dotazy zašlete na
e-mail: zubni.podivin@seznam.cz
tel.: 775 693 003

Přijmeme zubního lékaře (-ku) nebo
absolventa (-ku) na plný/částečný 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.
Nabízíme zajímavé platové podmínky (1/3 ze
zisku). Nástup dle dohody, možno ihned. Možnost
pozdějšího převzetí praxe. K dispozici je byt
2 + kk. Neváhejte nás kontaktovat.
e-mail: info@my-orto.cz
www.my-orto.cz
Do moderní zubní ordinace v centru
Hustopečí hledáme zubního lékaře (-ku).
K dispozici OPG, RVG, stroj. endodoncie, laser,
Velscope atd. Nabízíme výborné platové
podmínky, příspěvky na vzdělávání, podíl na
zisku.
e-mail: rhustopece@post.cz
Stomatologické centrum AK DENT, s. r. o.,
se sídlem v Miroslavi, okr. Znojmo (vzdálenost
42 km od Brna) přijme zubního lékaře
i absolventa (-ku) do moderně vybavených
ordinací Miroslav, Hatě, Hevlín. Zubní
laboratoř ve stejné budově, možnost
konzultace prací s techniky a stomatology.
Součástí ordinace je OPG, RVG, strojová
endodoncie, Bee Fill, lupové brýle, CBCT.
V našem týmu pracují PZL lékaři, chirurgové,
dent. hygienistky. Požadujeme zájem o obor,
znalost NJ výhodou (rakouská klientela).
Nabízíme zázemí ve stabilní a perspektivní
společnosti, práci v mladém kolektivu, výhodné
platové podmínky a možnost ubytování. Na
podzim roku 2016 bude otevřeno nové
lékařské centrum.
tel.: 775 662 646, 603 887 040
e-mail: katerina.sm@seznam.cz
www.akdent.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ
Zaměstnám do moderně zařízené zubní
ordinace ve Valašském Meziříčí zubního
lékaře i absolventa. Mzda po zaškolení
40 000 – 70 000 Kč. Práce s kofferdamem,
stroj. endodoncie. Početná zavedená klientela.
Vstupní BONUS 50 000 Kč.
e-mail: zubnipraxevalmez@gmail.com
Do zubní ordinace v centru Zlína přijmu
šikovnou zubní lékařku/lékaře 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
tel.: 775 360 333
e-mail: hutova.eva@seznam.cz
Přijmu zubního lékaře/absolventa
i lékaře (-ku) s praxí, se zájmem o obor do
privátní praxe ve Zlíně orientované na precizní
práci a individuální přístup k pacientovi.
Nabízím výhodné platové podmínky, finanční
podporu dalšího vzdělávání, 5 týdnů dovolené,
bonusy, budoucí majetkové participace ve
společnosti, eventuální odprodej praxe.
Požadujeme příjemné vystupování, zdravou
míru samostatnosti. Vedení zkušené
stomatoložky. OPG, RVG, implantologie,
dentální hygienistka. Životopis zašlete na
e-mail: vidrasovi@email.cz
tel.: 724 090 157

Dentální centrum Moravec ve Zlíně
přijme dalšího stomatologa (-ku), popřípadě
absolventa (-ku) do svého týmu. Naše klinika
má čtyři zubní ordinace (samozřejmostí je stroj.
endodoncie, FRC čepy, práce s lupovými
brýlemi), dentální hygienu, RTG (BTW + OPG),
vlastní zubní laboratoře (zhotovujeme
převážně celokeramické práce a zirkon z fixní
protetiky, ze snímatelných náhrad termoplast.
protézy Breflex). Na našem pracovišti
provádíme také implantace. Nabízíme práci na
úrovni, v příjemném prostředí, v mladém
přátelském kolektivu a vysoké finanční
ohodnocení (fixní plat + vysoká procenta ze
zisku). Zaučení je samozřejmostí. Jsme
ochotni pomoci při zařizování ubytování.
e-mail: luciebrisova@seznam.cz
tel.: 733 665 567
www.moravecdent.cz
Stomatologické centrum UNIDENT
ve Zlíně hledá do svého týmu zubní lékaře,
případně absolventy oboru stomatologie.
V našem stomatologickém centru se
zaměřujeme na komplexní stomatologickou
péči v těchto oborech: prevence a dentální
hygiena, estetická stomatologie, dětská
stomatologie, endodoncie, protetika,
implantologie. Nabízíme práci v příjemném
prostředí moderně vybavené kliniky (CEREC,
panoramatický RTG, mikroskop). Životopis
zašlete na
e-mail: recepce@unident.cz
tel.: 576 776 580
www.unident.cz
Do moderně zařízené ordinace ve Zlíně
přijmeme lékaře (-ku), absolventa. Nabízíme
zajímavé finanční ohodnocení, rozvoj vzdělání,
školení. Požadujeme pracovitost a chuť učit se
nové a moderní postupy. Ordinace jsou
vybaveny RVG, OPG, strojová endodoncie,
Reciprock, Raypex, MTW, BeeFill, Newtron
Satelec, lupové brýle, dentální hygiena.
Zabýváme se parodontologií, stomatochirurgií,
implantologií, běžnou péčí.
tel.: 604 937 091
e-mail: dasap@email.cz
Přijmeme zubního lékaře i absolventa
na zástup za mateřskou dovolenou. Ordinace
moderně vybavena. V centru města Rožnov
pod Radhoštěm.
tel.: 607 582 024
e-mail: m.smajstrla@seznam.cz
Soukromé stomatologické centrum
DENTAComfort, s. r. o., v Kroměříži nabízí
začlenění do lékařského týmu pro
kolegyni/kolegu na plný i částečný úvazek.
Moderní nadstandardní vybavení (OPG,
CBCT, RVG, laser, kauter) a mezioborová
spolupráce na pracovišti (vč. hygienistky,
parodontologa, stomatochirurga, ortodontisty)
zaručuje zajímavou, finančně vysoce
ohodnocenou práci v příjemném mladém
kolektivu. Pro úzkou spolupráci s ortodoncií
požadujeme především zájem o estetiku
frontálního úseku, dentoalveolární chirurgii
a implantologii. Prosím kontaktujte:
tel.: 606 229 200
e-mail: sonanovackova@icloud.com
www.ortodoncie-kromeriz.cz
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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.
e-mail: ohrada1068@gmail.com
tel.: 724 471 300
Přijmu do zubní ordinace ve Vsetíně
zubního lékaře (-ku) nebo absolventa (-ku).
Ordinace je moderně vybavena – Cerec,
mikroskop, CT apod. Nástup možný ihned,
i na částečný úvazek.
tel.: 605 591 057
e-mail: vojtech.hruby@quick.cz
Přijmu zubního lékaře (-ku) do zavedené
stomatologické ordinace ve Slušovicích,
nejlépe s praxí, na částečný nebo plný prac.
úvazek. Zástup za MD nebo trvalý prac. poměr.
e-mail: tabi@centrum.cz
tel.: 739 063 906
Do moderně vybavené, rozšiřující se
zubní ordinace v Holešově přijmeme zubního
lékaře (-ku) i absolventa (-ku). Nabízíme
příjemné pracovní prostředí, podporu dalšího
vzdělávání, spolupráci se stomatochirurgem,
dentální hygienistkou a zubní laboratoří. Své
dotazy a životopisy posílejte na e-mail.
tel.: 605 754 961
e-mail: zuzananebuchlova@seznam.cz
www.endent.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ
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
Do moderní ordinace v centru Opavy
přijmeme zubního lékaře/lékařku nebo
absolventa na plný/částečný pracovní úvazek.
Požadujeme pečlivost, spolehlivost, zájem
o obor a týmového ducha. Nabízíme motivační
platové ohodnocení, mladý, přátelský kolektiv
a zaměstnanecké benefity.
e-mail: z.ambulance@seznam.cz
tel.: 774 490 697
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
Přijmu do soukromé praxe v Opavě
lékaře (-ku) nebo absolventa (-ku). Plný nebo
částečný úvazek. Praxe je moderně vybavená.
Nachází se 5 minut od centra města.
K dispozici parodontolog, stomatochirurg
a dentální hygienistka. Nástup možný od
1. 7. 2016.
tel.: 732 866 067, 553 611 613
e-mail: zdenekjasek@centrum.cz

Do zavedené zubní ordinace
v Kobeřicích, okr. Opava, přijmeme zubního
lékaře/lékařku (i absolventa). Nabízíme práci
na plný úvazek, samostatnou ordinaci, přátelský
kolektiv, dohled školitele, zaměstnanecké
benefity. Praxe je vybavena unity A-dec, RVG,
strojovou endodoncií. Zubní laboratoř v budově.
Úzká spolupráce s ortodontistou,
stomatochirurgem a implantologem.
e-mail: mrovcova@sendme.cz
tel.: 737 417 603
Přijmu zubní lékaře (-ku) do týmu
Mrovec Dent, s. r. o., pro pracoviště Mokré
Lazce, okr. Opava. Nástup možný ihned.
tel.: 608 884 745, 608 844 759
e-mail: roman.mrovec@post.cz
www.mrovecdent.cz
Do zubní ordinace ve Frýdku-Místku
přijmu lékaře/ku či absolventa (-ku). Možno
i na částečný úvazek, nástup dle dohody.
tel.: 723 140 872
e-mail: alka3@centrum.cz
Hledám kolegu (-gyni) na zástup (i zkrác.
úvazek) po dobu PN pro úraz páteře, asi do
konce září 2016. Ordinace je v Ostravě – Mar.
Horách s dobrou dopravní dostupností a vlastním
parkovištěm. Vlídná sestřička, vstřícný kolektiv.
tel.: 776 857 049
e-mail: mirka.zlatnikova@seznam.cz
Soukromé stomatologické centrum hledá
do svého týmu zubního lékaře, vhodné i pro
absolventa. 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 DH. CV posílejte na
e-mail: recepce@dentaldetail.cz
tel.: 775 238 166
www.dentaldetail.cz
Přijmeme absolventa (-ku) do ordinace
kliniky moderní stomatologie v Repinově ulici
v Ostravě. Nástup možný ihned. Mladý,
veselý, sportovně založený kolektiv. Motivační
odměna. Klientela zvyklá na nadstandardní
péči. Pacientů mnoho. Návaznost na CT
a laboratoř s CAD/CAM systémem, vlastní
školicí centrum. Více informací na webu.
e-mail: muller@100matologie.cz
tel.: 603 455 039, 596 115 177
www.100matologie.cz
Zaměstnám zubního lékaře (-ku), nebo
absolventa v zubní ordinaci v Ostravě
– Mariánských Horách. Nabízím možnost
„strukturovaného způsobu prodeje“ praxe,
odchod do důchodu.
tel.: 776 857 049
e-mail: mirka.zlatnikova@seznam.cz
Zaměstnáme zubního lékaře (-ku),
(i absolventa) na plný i částečný úvazek do
zavedené ordinace v Ostravě-Zábřehu.
Nabízíme práci v příjemném kolektivu (2 zubní
lékaři, 1 stomatochirurg, 2 dentální asistentky,
recepční), moderní vybavení (OPG, RVG,
strojová endodoncie, kofferdam), motivační
platové ohodnocení, pro absolventy
– přítomnost školitele ve vedlejší ordinaci.
Nástup možný ihned nebo dle domluvy.
tel.: 775 050 613
e-mail: kolarcikovazdenka@gmail.com
www.kolarcikdent.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
Do moderně zařízené ordinace
v Krnově přijmu zubního lékaře (-ku)
i absolventa (-ku), vlastní sestra, RVG, stroj.
endo, možno zaměření para, podmínkou
spolehlivost a pozitivní přístup k práci
i pacientům, nástup i úvazek dohodou.
e-mail: martinamakris@seznam.cz
tel.: 776 853 043

zubní lékaři – poptávka
OLOMOUCKÝ KRAJ
Zubní lékařka s dvouletou praxí hledá
zaměstnání v Olomouci a okolí.
e-mail: zubniordinace1122@seznam.cz
tel.: 775 901 187

zaměstnanci – nabídka
PRAHA
Privátní stomatologická ordinace Praha 2
přijme zdravotní sestru (zubní sestru),
instrumentářku. Požadujeme vzdělání
v oboru, praxe na stomatologii velkou výhodou,
čtyřruční asistence, práce s mikroskopem,
příjemné vystupování, pečlivost, samostatnost,
komunikační a organizační schopnosti. Velice
dobré platové podmínky (25 000 až 30 000 Kč)
– dle zkušeností a po zapracování,
profesionální růst v oboru. HPP od pondělí do
pátku a volné víkendy. Strukturovaný životopis
+ foto zašlete na
e-mail: pavla@kuvik.cz
tel.: 605 379 350 (pro bližší informace)
Soukromá ortodontická ordinace
v Praze 4 přijme na plný úvazek sestřičku
nebo zubní instrumentářku. Požadavky:
vzdělání v oboru, milé vystupování, pečlivost,
organizační a komunikační schopnosti, zájem
učit se nové věci. Znalost práce s programem
PC-Dent vítána. Životopis zašlete na
e-mail: ortodoncie-info@seznam.cz
Do zavedené zubní ordinace
v Praze 6-Petřinách přijmeme zubní
sestru/instrumentářku na plný úvazek
(možný i částečný). Nástup srpen/září 2016.
Životopis prosím na e-mail, více informací
a termíny pohovoru možné domluvit na
tel.: 602 859 950
e-mail: stepan.gala@email.cz
Přijmeme na plný pracovní úvazek
zdravotní sestru nebo zubní instrumentářku
do moderní kliniky v Praze 9. Plat 25 000 Kč
čistého + prémie. Nástup dohodou.
Požadujeme: praxi v oboru, komunikativnost,
pracovitost. Životopis s foto zasílejte na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
http://artstom.cz
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Do našeho kolektivu v Praze 9
přijmeme zdravotní sestru se zájmem
o ortodoncii. Praxe v oboru není podmínka.
Nástup možný ihned. Více informací rádi
projednáme na osobním pohovoru po tel.
domluvě. Životopis + foto zašlete e-mailem.
tel.: 774 193 317
e-mail: info@naturdent-ortodoncie.cz
www.naturdent-ortodoncie.cz
Hledám zdravotní sestru nebo
instrumentářku do soukromé stomatologické
ordinace v Praze 9 na plný úvazek. Nástup
dohodou.
e-mail: stomatolog9@seznam.cz
Moderní zubní praxe v Praze 9 –
Vysočanech (metro Vysočanská) přijme
zubní sestru, vhodné i pro absolventky,
nástup možný od srpna–září 2016. Nabízíme
příjemné prostředí, dobré platové podmínky,
možnost dalšího vzdělávání.
tel.: 283 890 359, 774 193 317
e-mail: info@natur-dent.cz
Do zubní ordinace v Praze 9 přijmeme
zdravotní sestru nebo zubní instrumentářku
na částečný úvazek. Nástup od 09/2016. Bližší
info na
tel.: 722 063 131
e-mail: erdent@seznam.cz
Stomatologické pracoviště v Praze 9 –
Černý Most přijme asistentku na plný
i částečný úvazek. Možnost ubytování.
e-mail: petra.jedlickova@email.cz
tel.: 775 998 344
www.implantaty-kriz.cz

Přijmeme sestru do stomatologické
ordinace v centru Prahy na plný nebo
i zkrácený úvazek.
tel.: 777 857 498
e-mail: adam.houdek@mudris.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
V moderním stomatologickém centru
v Čáslavi zaměstnáme zubní sestřičku.
Nabízíme výhodné platové ohodnocení.
e-mail: caslav2015@seznam.cz

Soukromé stomatologické zařízení
v centru Prahy přijme zdravotní sestru na
plný i částečný úvazek. Nabízíme práci
s nejmodernějším vybavením v příjemném
prostředí. Samozřejmostí je možnost dalšího
vzdělávání.
tel.: 603 483 056

Ortodontická ambulance v Mladé
Boleslavi hledá dentální hygienistku,
eventuálně zubní laborantku. Jedná se
o kreativní práci v sehraném kolektivu, nástup
dle dohody, částečný úvazek. Nutností je
manuální zručnost a práce s PC, ochota se učit
novinkám. Životopis posílejte na
e-mail: respon@centrum.cz
tel.: 608 969 539
www.rovnatkamb.cz

Přijmeme sestru, zubní
instrumentářku na částečný pracovní poměr
do nově otevřené stomatologické praxe
v Praze-Klánovicích. Ordinace se nachází
v nově zrekonstruovaných prostorách vily,
hned vedle vlakového a autobusového nádraží.
Bližší informace při osobním jednání.
e-mail: medicalservis@centrum.cz
tel.: 602 237 141
Na ortodontické pracoviště přijmeme
sestru, dentální hygienistku v jedné osobě.
Pestrá pracovní náplň včetně asistence. Více
při osobním pohovoru.
tel.: 724 263 119
e-mail: ortovia@ortovia.com
www.ortovia.com

Do moderně zařízené zubní ordinace při
NC Eden (Praha 10-Vršovice) přijmu zubní
sestru. Požaduji adekvátní vzdělání, práci na
PC, milý přístup, praxe a AJ výhodou. Své
životopisy zasílejte na e-mail. Nástup možný
dle domluvy.
e-mail: prace.zubni@seznam.cz
www.amdent.cz

Nové Zubní centrum v centru Prahy
přijme dentální hygienistku – absolventku
nebo s praxí. Nabízíme plně vybavené
pracoviště, vč. CBTV RTG, samostat. ord. DH,
již zavedenou klientelu od více lékařů,
motivační finanční ohodnocení, možnost
prodeje pomůcek DH s bonusem, mladý
kolektiv zaměstnanců, výborné soc. zázemí –
moderní jídelna v budově, výborné dopravní
spojení – metro B, C, A, bus, tram, nástup –
září nebo dle dohody 2016. Požadujeme zájem
o obor, spolehlivost a výkonnost, týmovou
spolupráci. CV zasílejte na e-mail.
tel.: 727 977 820
e-mail: infomed6@seznam.cz

Do zubní ordinace na Poliklinice
Zahradní město přijmu na plný pracovní
úvazek zubní sestru či zubní
instrumentářku. Nástup srpen–září 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. Životopis zašlete na
e-mail: hfmanson@volny.cz
tel.: 777 260 807

Moderní stomatologické centrum v Praze 5
u metra Anděl přijme dentální hygienistku na
částečný (min. 1 den) nebo plný pracovní
úvazek. Nabízíme moderní prostředí s vysokou
úrovní stomatologické péče a vlastní laboratoří,
přátelský kolektiv, uplatnění vlastních
zkušeností, možnost vzdělávání a ohodnocení
odpovídající kvalitě a tempu práce.
Očekáváme aktivní a profesionální přístup,
flexibilitu a vysoký pracovní výkon.
tel.: 731 530 192
e-mail: petr.farkas@stomatologieandel.cz

Moderní zubní praxe v centru Prahy
s nadstandardní péčí o děti i dospělé přijme
na plný úvazek spolehlivou zubní sestru
s příjemným vystupováním, schopností
komunikovat a pracovat v týmu. Nástup dle
dohody. Pokud Vás inzerát zaujal, pošlete,
životopis včetně všech informací, které by
mohli zaměstnavatele zajímat.
Těšíme se na Vás
tel.: 602 814 818
e-mail: recepce@radno.cz
www.radno.cz

Přijmeme dentální hygienistku do
moderní kliniky v Praze 9. Pracovní doba
dohodou. Plat 20 % ze zisku. Požadujeme:
praxi v oboru, komunikativnost, pracovitost.
Životopis s foto zasílejte na e-mail.
tel.: 777 577 151
e-mail: artstom@seznam.cz
http://artstom.cz
Přijmu dentální hygienistku do
zavedené zubní ordinace v Praze 9, blízko
metra Střížkov. Nástup možný od září, možný
i plný úvazek.
e-mail: barbaraprusova@seznam.cz
tel.: 737 708 885

Soukromá zubní ordinace GALADENT,
s. r. o., (MUDr. Marx) přijme dentální
hygienistku. Ordinace je moderně vybavená:
OPG, CT, Airflow, Newtron, Periostar.
Požadujeme: příjemné vystupování,
komunikativnost, pracovitost, ochotu se
vzdělávat, zaměření na práci s ručními nástroji.
Vhodné i pro absolventy. Znalost AJ výhodou.
Dostatek pacientů zajištěn. Strukturovaný
životopis, motivační dopis a foto zasílejte na
e-mail: galadent@seznam.cz
tel.: 326 399 600
Nabízím práci pro dentální hygienistku
(-tu) i absolventa v moderně vybavené
stomatologické dvojordinaci s vlastní
klientelou. Na 1 až 2 dny v týdnu (st, pá).
Nástup od září 2016.
Lokalita Hostivice u Prahy.
e-mail: klarabalikova@seznam.cz
Přijmeme šikovnou kolegyni dentální
hygienistku na zkrácený úvazek v pohodovém
mladém kolektivu soukromé dentální kliniky
v Neratovicích. Nabízíme: jistotu
dlouhodobého zaměstnání v úspěšné spol.,
stálou klientelu, motivační nadstandardní
platové podmínky a bonusy, žádaný zkrácený
úvazek pro lepší balanci pracovního
a osobního života. Požadujeme: pečlivost,
spolehlivost, profesionalitu, zájem o obor
a další vzdělávání, dlouhodobou spolupráci,
zkušenosti výhodou. Nástup: po dohodě.
Životopis s motivačním dopisem do
výběrového řízení zasílejte na e-mail. Více na
webových stránkách a FB.
e-mail: prilezitosti@adonisdental.cz
www.adonisdental.cz/pracovni-prilezitosti/
PLZEŇSKÝ KRAJ
Hledám organizačně schopnou sestru
do zubní ordinace v Sušici, okr. Klatovy.
Zkrácený pracovní úvazek.
e-mail: prodejpraxe@post.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ
Do zavedené moderní zubní ordinace
v Lokti (2 lékaři, 2 dentální hygienistky,
recepce, digitální OPG, RVG) přijmu
všeobecnou sestru / zubní sestru /
instrumentářku na pozici vrchní sestry.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
moderní vybavení, možnost vzdělávání.
Požadujeme manuální zručnost,
komunikativnost, organizační schopnosti,
spolehlivost a ochotu učit se novým věcem.
Životopis zasílejte na
e-mail: zubni_u_rasa@volny.cz
tel.: 352 684 018

LKS, 2016, ročník 26, číslo 7–8 / strana 9

PŘÍLEŽITOSTI
LIBERECKÝ KRAJ
Přijmu dentální hygienistku do
zavedené stomatologické praxe se zaměřením
na parodontologii a stomatochirurgii v centru
Liberce. Zkrácená pracovní doba.
e-mail: zubysuch@seznam.cz
PARDUBICKÝ KRAJ
Do moderně vybavené zubní ordinace
přijmeme zubní sestřičku. Nabízíme výhodné
platové podmínky.
e-mail: ordinace2015@seznam.cz
Zaměstnám DH na plný úvazek ve
stomatologickém centru v Pardubicích.
Nabízíme kvalitní platové podmínky.
e-mail: filip.pekarek@seznam.cz
JIHOČESKÝ KRAJ
Do ortodontické praxe v Táboře nebo
v Písku přijmeme dentální hygienistku.
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
V Českých Budějovicích přijmu
dentální hygienistku.
e-mail: pjindra@seznam.cz
www.ortodoncie-jindra.cz
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Přijmeme zdravotní sestru nebo zubní
instrumentářku do stomatologické ordinace
zaměřené na ortodoncii v centru Brna. Nástup
dle dohody. Strukturovaný životopis pošlete na
e-mail: cernoch@cerce.cz
www.ortodoncie-cernochova.cz
Přijmu zdravotní sestru do zubní
ordinace v Brně – Černá pole, jako zástup za
mateřskou. Znalost angličtiny nutná. Životopisy
zasílejte e-mailem.
tel.: 605 216 294
e-mail: dentistry@seznam.cz
www.zubarbrno.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.
CV zasílejte na
e-mail: recepce@excellentdent.cz
Maxi DENTAL, s. r. o., zavedená
soukromá zubní ordinace se sídlem
v Břeclavi, 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 zašlete e-mailem.
tel.: 608 136 410
e-mail: krupovaa@centrum.cz
www.maxidental.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Stomatologické centrum UNIDENT
hledá do svého týmu dentální hygienistku.
Plně vybavená ordinace.
e-mail: recepce@unident.cz
tel.: 576 776 580
www.unident.cz
Do stomatologické praxe ve Zlíně
přijmeme recepční. Zdravotnické vzdělání
výhodou. Volejte od 20. 6. 2016.
e-mail: hradil.j@centrum.cz
tel.: 721 748 189
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Do moderní ordinace v centru Ostravy
se specializací na parodontologii přijmu
dentální hygienistku na částečný úvazek
a zdravotní sestru/zub. instrumentářku na
plný úvazek. Požaduji spolehlivost,
komunikativnost, znalost čtyřruční práce a chuť
se dále vzdělávat. Nabízím zajímavé finanční
ohodnocení a příjemné pracovní prostředí.
Nástup srpen/září 2016. Své CV zasílejte na
e-mail: optimo.dental@gmail.com
tel.: 736 484 372
Přijmu dentální hygienistku do týmu
Mrovec Dent, s. r. o., pro pracoviště Ostrava –
Mariánské Hory. Nástup možný ihned.
e-mail: recepce@mrovecdent.cz
tel.: 596 632 133, 608 884 745
www.mrovecdent.cz
Soukromé stomatologické zařízení –
MUDr. Andrea Kramarčíková, Karviná, přijme
dentální hygienistku na plný nebo zkrácený
úvazek. Nástupní plat 20 000 Kč po dobu
tříměsíční zkušební lhůty, poté 25 000 Kč +
osobní ohodnocení procenty ze zisku.
tel.: 603 447 304, 596 346 500
e-mail: kramarcik@seznam.cz
www.dentalcomplex.cz

zaměstnanci – poptávka
PRAHA
Zubní hygienistka s 6letou praxí v oboru
(praxe též jako zubní sestra) hledá práci
v Praze, nejlépe na plný úvazek. Nabízím
spolehlivost, pracovitost a zájem o obor. Mám
základy angličtiny a němčiny.
e-mail: zuzuaua@seznam.cz
tel.: 728 165 497

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Dentální hygienistka s dlouholetou praxí
nabízí komplexní služby. Ve Vaší ordinaci,
v době Vaší nepřítomnosti – maximální využití
Vaší ordinace! V dopoledních i odpoledních
hodinách. Brno, Jihomoravský kraj
a Vysočina.
e-mail: zubylesna@seznam.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Zubní instrumentářka s 6letou praxí
v ordinaci hledá práci v okolí Bohumína
a Ostravy.
tel.: 736 472 055
Zubní instrumentářka s 14letou praxí se
znalostí čtyřruční práce, nových postupů
a PC, hledá práci nejlépe okolí FM, OV, CT,
HA. CV zašlu obratem. Za nabídky děkuji.
tel.: 608 888 509
e-mail: sebestova.pavlina@post.cz

nabídka služeb
Nově otevřená ordinace dentální
hygieny – NE kazům – nabízí spolupráci se
zubními lékaři, kteří nemají svou vlastní
dentální hygienistku. Možno zhotovit i RTG
snímky. Ordinace se nachází v centru Prahy,
ulice Hálkova 1, Praha 2. Ukázková dentální
hygiena pro lékaře zdarma.
e-mail: nekazum@gmail.com
www.nekazum.cz
Rentgenologické pracoviště
Mladá Boleslav: Zhotovujeme pro vás
kvalitní OPG snímky na moderním
digitálním přístroji Planmeca Promax.
Všem spolupracujícím zubním lékařům
poskytujeme smlouvu a individuální podmínky.
Výstup OPG je možný dle dohody:
E-mail/CD/tisk/USB flash. Pro bližší info
kontaktujte vedoucího lékaře
(MUDr. Zdeněk Haken) na
e-mail: recepce@rovnatkamb.cz
tel.: 721 210 140
www.rovnatkamb.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Všeobecná zdravotní sestra hledá práci
v zubní ordinaci v Mostě, Litvínově, Lounech,
nebo v Teplicích. Praxe na zubním oddělení
cca 6 let. Nástup možný od července na plný
úvazek. Jsem pečlivá, spolehlivá, učenlivá
a ovládám práci s PC.
e-mail: Irena.Meisel@seznam.cz
tel.: 728 051 520
LIBERECKÝ KRAJ
Hledám práci zubní instrumentářky a to
od 1. 9. 2016. Nejlépe v Jablonci nad Nisou.
e-mail: ejae@email.cz
tel.: 605 980 928
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