MUDr. Josef Tůma,
obvorlni

a nádražnílékař

v Heřmanově Městci.
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@lékárny Lloyds
Do lékárny Jasná (Praha 4
přiimeme
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Do nížeuvedených lékáren pi ].n€.ne

MAGISTRY:

Poliklinika lvlodřaňy (Praha 4)
Sírius (Praha 4' Budějovická)
Na Horské (Trutnov)

l5 let Unguator technologie
v evropských lékárnáchl

Do ékarny U ltálie (Náchod)

[,lAGISTRU/A i LABORANTKU
' :: _ -a :::a :_ a podporu Velké Íirmy'
::'

-.':

a,atové ohodnocení,
: :::.-. _a co]iŽdění. naturálníodrněny'
. _ :: -' , .orr ^.alniho vzoelavalt atd
''':Z.cst pracovat ina částečnýÚVazek'

Česká Lípa, Mělník, Praha 8
l'lu!ov.
p.rt.ralttt^.
Jana

V případě zájmu kontaktuj1e
Simonu chárovou' tel- 736 519 B58'

e-mail: charova.s mona@ lloyds.cz
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Nástup rnožný ihned nebo dohodoU'
UVllaŤe l<JŠene kolegy l aosolvpnŤy'
]\4gr'

ll.nr Motgová
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Lékárna V Hoř cích V Podkrko|oš hiédá

LÉKÁRNlcl i LÉKÁRNíKA

úVazek)' i

(i na óástečný
Dobré spojeníz HK' Jc'
re|.:6a3 472 52B. e_rna : nikelek@Vo ny'cŽ

Koupím lékárnu v JižníchČechách'
Nabídky ZaSÍleite na

koupil']']_iekarnu@seZnam.cz Í
Tel: 606 939 578

Lékálna na Praze
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zlatý přívěs€k
AeskulaPův had,
v hodnotě 1500._ Nč ZDARMA!

Hledám lékárnici _ lékárníka
do malého kolektivu lékárny
a Výdejny V okrese Teplice

úvazek'
dobu,

i na zkráCený
i na omezenou

přijme ihned
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otev' doba; po-pá B-17 hod'

na plný nebo zkrácený úVazek č brgác]u'
Kontakt: 224 919 576, 603 418 718
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nova c€na:

52.990'- Kč
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lékárníka(lékárnici)

UHcun-ltn@ 2too

Leona Štěpková, 6a2 427 462
info @ lekarnamedea.cz

UHnuÉ'ltR@ e/s
pů!úí€na: ]frj00'_ (t

:

nova cena:
29.590'- Kč

ignacia@volny.cz

imeme magistra (magistru)
do ékárny V polik nice Klášter V L]bercj'
Nástup od 4 ]' 20]0

Př

Kontakt Íel' 777 185 774

@lékárny Lloyds
Do hypermarketové ]ékárny

TESco
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MAGISTRU/A

ljPtATilI|{I PflO LABORAI{TY
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' Kopiiv0ice, l'l1adá Bo-es1aV,
Plzeň,
PŤaia 8, ProstéjoV,
'
RíČalyu Prahy.-ábor a Zábýeh na l'loravě
7r3

llalutová

xoNTAXTUJTE

NÁs ll.n.

rnotlVujÍcí platové ohodnocení

- naturální odměny, čtVrtletníprémie
- 5 týdnŮ dovolené, příspěVky

dob.l
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FAHM. LABORANTKU
Nabízíme:

: Aktuátnl volná
' Cbeb, Jib_ava. Kada!.
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ni""."nu, /-1\
14.590,K.

zlatypnvések

Mo'goÝa

16r16, WWWDR MAX.CZ -B;sss32,

na pracovní oblečenía obuv, stravenky
_ přÍspěVek na dojíŽdění
_ podporu dalšiho VzděláVánÍ
- uVítáme zkušené kolegy iabsolventy
' možnost práce na částečnýúVazek
Kontakt:

l\,4gr.

Simona chárová,

tel. 736 519 B5B

e-mail: charova.simona@ loyds.cz
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PDS-systém
Pťecizní
dávkovací

systém
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zlatý Přívěsek
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