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n Výběrová řízení

Učitel/učitelka

Děkan Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní místa:
•   učitel Neurologické kliniky 

s úvazkem 0,5
Požadavky: absolvent 
magisterského studijního 
programu všeobecné lékařství, 
zájem o pedagogickou, publikační 
a výzkumnou činnost, znalost 
anglického jazyka, bezúhonnost. 

•   učitel Oční kliniky s úvazkem 0,1
Požadavky: absolvent magisterského 
studijního programu všeobecné 
lékařství, praxe v oboru oftalmologie, 
zájem o výuku studentů v českém 
i anglickém jazyce, publikační 
a výzkumnou činnost, bezúhonnost.
Data nástupu po uzavření 
výběrového řízení, dohodou.
K přihláškám na vypsaná místa  
je třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké 
a vědeckopedagogické hodnosti, 
přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně činnosti 
publikační, souhlas v souvislosti se 

zákonem o ochraně osobních údajů. 
Platové podmínky podle mzdového 
předpisu Univerzity Karlovy v Praze. 
Zveřejněno ve Zdravotnických 
novinách č. 33-34.
Přihlášky zasílejte do 30 dnů  
od zveřejnění na sekretariát 
děkana Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové, Šimkova 870, 
poštovní přihrádka 38,  
500 38 Hradec Králové.

ZDN 101013741

Primář/primářka

Mělnická zdravotní, a. s.
Ředitel Nemocnice Mělník
vypisuje výběrové řízení na funkci 
primáře interního lůžkového 
oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
vnitřního lékařství podle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, 
licence ČLK pro výkon funkce 
primáře – vedoucího lékaře v oboru 
vnitřní lékařství, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., v platném 
znění, řídící a organizační 
schopnosti, morální kvality 
a komunikační schopnosti, 
schopnost koordinace týmové práce, 
dobrá znalost práce s PC, znalost 
světového jazyka.
Nabízíme práci v soukromé 
společnosti s možností inovativního 

vedení základního oboru 
v nemocnici regionálního typu.
Písemné přihlášky se strukturovaným 
životopisem zaměřeným na 
odbornou praxi, ověřenými kopiemi 
dokladu o dosažené kvalifikaci, 
písemnou koncepcí péče oboru 
v Nemocnici Mělník v rozsahu do 
max. 2 stran textu, výpisem 
z trestního rejstříku (ne staršího  
3 měsíců) a prohlášením o souhlasu 
s použitím osobních údajů podle 
zákona 101/2000 Sb. zašlete do  
10. 9. 2010 na ředitelství společnosti 
Mělnická zdravotní, a. s., Nemocnice 
Mělník, Pražská 528, 276 01 Mělník 
v obálce označené heslem ,,Výběrové 
řízení“.
Další informace poskytne  
MUDr. Tomáš Jedlička,  
ředitel nemocnice, e-mail: 
reditelstvi@nemocnicemelnik.cz, 
tel. 315 639 101.

ZDN 101013591

Revizní lékař

Vojenská zdravotní 
pojišťovna,  
pobočka Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
revizní lékař.
Požadujeme: znalost práce s PC, 
atestaci a min. 5let praxe 
z některého základního lékařského 
oboru.
Nástup možný podle dohody na 
úvazek 1,0.
Dobré pracovní podmínky, 
odpovídající finanční ohodnocení, 
profesní růst, perspektiva. 
Přihlášky s CV zasílejte do 5. 10. 2010 
na adresu: VoZP ČR, pobočka  
Ústí nad Labem, k rukám řed. 
pobočky, W. Churchilla 7,  
400 01 Ústí nad Labem.  
Informace na tel. 475 259 111.

ZDN 101013842

n Volná místa

Lékař/lékařka

Slezská nemocnice  
v Opavě, p. o.,
přijme lékaře na infekční oddělení:
l  absolventa lékařské fakulty

l  lékaře se specializovanou 
způsobilostí

Nabízíme: možnost celoživotního 
vzdělávání s podporou zaměstnavatele, 
absolvování specializační přípravy 
k atestaci v oboru na akreditovaných 
pracovištích nemocnice, možnost 
získání rezidenčního místa, zajímavé 
platové podmínky, motivační finanční 
hodnocení, práci v přátelském 
kolektivu akreditovaného pracoviště, 
profesionální i lidské vedení 
lékařského a ošetřovatelského týmu, 
možnost získání stipendií pro studenty 

5. a 6. ročníků lékařských fakult, 
pomoc při zajištění ubytování, 
příspěvek z FKSP, týden dodatkové 
dovolené.
Požadujeme: ukončené vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, zdravotní 
způsobilost, trestní bezúhonnost.
Vítáme: flexibilitu a chuť vzdělávat 
se, samostatnost, komunikační 
schopnosti.
Bližší informace vám podá  
primář infekčního oddělení 
MUDr. Petr KÜMPEL, e-mail: 
petr.kumpel@nemocnice.opava.cz, 
tel. 553 766 340.

ZDN 101013760

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme atestovaného lékaře/ku 
pediatra pro Urgentní příjem dětí 
a LSPP.
Nabídky s CV zasílejte:  
Prim. MUDr. Mikulecká, CSc., 
Urgentní příjem pro děti, 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5, e-mail:  
marie.mikulecka@fnmotol.cz, 
nebo mikuleckamarie@hotmail.
com Info: 22443 3683, 3696. 

ZDN 101013870

Lékař/lékařka

Revmatologický ústav,  
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
přijme do oddělení zobrazovacích 
metod lékaře/lékařku.
Platové zařazení podle předpisů 
pro příspěvkové organizace.
Ubytování nejsme schopni zajistit.
Žádosti doplněné strukturovaným 
životopisem zasílejte na shora 
uvedenou adresu nebo na  
e-mail: stri@revma.cz
Případné dotazy paní. Střídová,  
tel. 224 912 934, nebo primářka 
oddělení MUDr. Gatterová,  
tel. 234 075 200.

ZDN 101013837

Všeobecná sestra

Všeobecnou sestru pro 
poradnu trombotického 
centra přijme Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze, 
Centrální hematologické 
laboratoře – ambulantní 
provoz na poliklinice 
Karlovo nám. 32, Praha 2.
Nabízíme zajímavou práci, podílení 
se na výzkumu trombofilních stavů, 
zaměstnanecké výhody, podporu 
dalšího vzdělávání, práci v mladém 
kolektivu.
Požadujeme ÚSO vzdělání, 
registrace výhodou.
Nástup možný od 1. 9. 2010.
Kontakt: ved. laborantka  
Eva Teplá, tel. 224 966 784,  
e-mail: eva.tepla@vfn.cz
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Lékař/lékařka

Vítkovická nemocnice a. s., 
Ostrava,
přijme lékaře na odd. urologie.
Požadujeme spec. způsobilost 
v oboru urologie.
Vítána flexibilita, organizační 
schopnosti.
Nástup možný ihned.
Platové podmínky dohodou.
Nabízíme možnost rychlého 
kariérního růstu - v případě 
prokázání odborných  
a manažerských schopností získání 
vedoucí funkce na daném oddělení. 
Bližší informace podá ředitel  
MUDr. Uhlig, tel. 595 633 051, nebo 
pers. manažer H. Vývodová,  
tel. 724 831 843,  
e-mail: personalni@nemvitkovice.cz

ZDN 101013744

Sekundární lékař

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Interní kliniku 2. LF 
UK sekundárního lékaře se 
zájmem o gastroenterologii včetně 
endoskopie.
Nástup dohodou.
Písemné nabídky s CV zasílejte na: 
sekretariát Interní kliniky 2. LF UK, 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5;  
e-mail: interna@fnmotol.cz

ZDN 101013747

Fyzioterapeut
a ergoterapeut

Fyzioterapeuta 
a ergoterapeuta na plný 
pracovní úvazek (dohoda 
možná) pro individuální 
a skupinovou terapii přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Nástup možný ihned.
Pracoviště: Psychiatrická klinika, 
Ke Karlovu 11, Praha 2.
Informace: v. s. Zuzana Fišarová, 
tel. 224 965 339,  
e-mail: zuzana.fisarova@vfn.cz 
nebo oddělení rehabilitace  
tel. 224 965 376.

ZDN 101013594

Sekundární lékař/lékařka

Institut klinické 
a experimentální medicíny, 
Klinika 
hepatogastroenterologie
přijme sekundárního lékaře na 
lůžkové oddělení.
Požadujeme zájem o obor 
a znalost anglického jazyka.
Zájem o vědeckou činnost je vítán, 
není však podmínkou.
Nabízíme zajímavou práci, 
příjemné pracovní prostředí 
a možnost dalšího vzdělávání.
Pro mimopražské uchazeče je 

možnost kvalitního ubytování.
Své strukturované životopisy 
zasílejte na adresu: hedr@ikem.cz

ZDN 101013604

Sekundární lékař/lékařka

Ortopedické oddělení 
Oblastní nemocnice  
Kolín, a. s.,
přijme sekundárního lékaře.
Nabízíme: seriózní jednání, zázemí 
stabilní krajské nemocnice, plat 
dohodou, zaměstnanecké benefity, 
možnost odborného růstu, nástup 
možný ihned, vhodné též pro 
absolventy.
Praxe a kvalifikace v oboru vítána.
Kontakt: prim. MUDr. Oldřich Vinš,  
e-mail:  
oldrich.vins@nemocnicekolin.cz 
tel. 321 756 331.

ZDN 101013598

Radiologický asistent

Nemocnice  
Jablonec nad Nisou, p. o.,
přijme radiologického asistenta.
Požadujeme: odbornou způsobilost, 
praxe není podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, spolupráci 
mladého a přátelského kolektivu, 
podporu dalšího prohlubování praxe 
a vzdělávání, nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, šest týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP na 
dovolenou a kulturní akce, závodní 
stravování, možnost zajištění 
příjemného ubytování v centru města 
a v blízkosti nemocnice.
Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá primář 
oddělení MUDr. Jaromír Frydrych, 
tel. 483 345 850,  
e-mail: frydrych@nemjbc.cz, 
případně kontaktujte personální 
oddělení,  
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013532

Vedoucí lékař/lékařka

Nemocnice  
Jablonec nad Nisou, p. o.,
přijme vedoucího  
lékaře/lékařku  
na oddělení interní JIP.
Požadujeme: odbornou způsobilost, 
schopnost vést oddělení, praxi.
Nabízíme: vedení dynamického 
týmu, zajímavou práci v prosperující 
organizaci, spolupráci mladého 
a přátelského kolektivu, podporu 
dalšího prohlubování praxe 
a vzdělávání, nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, pět týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP na 
dovolenou a kulturní akce, závodní 
stravování, možnost zajištění 
příjemného ubytování v centru 

města a v blízkosti nemocnice.
Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá primář 
oddělení MUDr. Ivo Jörg,  
tel. 483 345 200,  
e-mail: jorg@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013526

Lékař/lékařka

Nemocnice  
Jablonec nad Nisou, p. o.,
přijme 2 lékaře/lékařky na 
oddělení ortopedie.
Požadujeme: odbornou způsobilost, 
praxe není podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, 
spolupráci mladého a přátelského 
kolektivu, podporu dalšího 
prohlubování praxe a vzdělávání, 
nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, pět týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP na 
dovolenou a kulturní akce, závodní 
stravování, možnost zajištění 
příjemného ubytování v centru 
města a v blízkosti nemocnice.
Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá primář 
oddělení MUDr. Petr Žák,  
tel. č. 483 345 777,  
e-mail: zak@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013520

Zdravotní laborant

Nemocnice  
Jablonec nad Nisou, p. o.,
přijme zdravotního laboranta  
pro oddělení klinické biochemie 
a hematologie.
Požadujeme: odbornou 
způsobilost, praxe není 
podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, 
spolupráci mladého a přátelského 
kolektivu, podporu dalšího 
prohlubování praxe a vzdělávání, 
nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, pět týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP na 
dovolenou a kulturní akce, závodní 
stravování, možnost zajištění 
příjemného ubytování v centru 
města a v blízkosti nemocnice.
Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá vedoucí 
laborantka Eva Hořejší,  
tel. 483 345 830,  
e-mail: horejsi@nemjbc.cz, 
případně kontaktujte  
personální oddělení,  
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013514

Sekundární lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Dětskou neurologickou 
kliniku 2. LF UK sekundárního 
lékaře/ku. Upřednostňujeme 
atestaci z neurologie, případně 
pediatrie, nástup 15. 9. 2010.
Písemné nabídky s CV zasílejte: 
sekretariát Dět. neurologické  
kl. 2. LF UK, FN Motol,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5  
nebo e-mail:  
alena.skrabankova@fnmotol.cz
Info: 22443 3301.

ZDN 101013496

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
přijme lékaře na plný či částečný 
úvazek (DPČ-služby) pro 
akreditovaná pracoviště:
ARO, Nefrologie, Neurologie, 
Pediatrie, Radiodiagnostické odd., 
Hematologie, Urologie, Odd. klinické 
biochemie

Nabízíme: NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK PRO VYBRANÉ 
OBORY VE VÝŠI 150 000,- Kč, 
možnost profesního růstu a dalšího 
vzdělávání lékaře, zajištění bydlení, 
nadstandardní finanční ohodnocení, 
týden řádné dovolené navíc. 
Bližší informace: e-mail: 
pavlina.simmerova@nemcl.cz, 
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN 101000759

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení Praha
přijme praktického lékaře/lékařku 
na dobu neurčitou:
l   ordinace U Vozovny 6,  

Praha 10, konečná tram. č. 7

l  ordinace Nad Vršovskou  
horou 80, Praha 10 

Požadujeme: specializaci v oboru 
všeobecné lékařství prvního 
stupně, minimální praxe 6 let.
Nabízíme dobré platové i sociální 
podmínky.
Informace: MUDr. Pavel Skopec, 
tel. 296 134 275,  
e-mail: SkopecP@dpp.cz  
Aleš Hrdlička tel. 296 195 036, 
mobil: 602 594 030,  
e-mail: hrdlickaa@dpp.cz

ZDN 101013164

n Pronájem
Pronajmu nebo prodám 
zavedenou kožní ordinaci 
v Hořicích.
Kontakt: tel. 602 185 482.

ZDN 1010133 In
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