
Výběrová řízení

Přednosta
Děkan 3. lékařské 
fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a ředitel 
Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
vypisují výběrové řízení 
na obsazení místa:
přednosta Neurologické 
kliniky, úvazek 1,0.

Kvalifikační požadavky:
vědeckopedagogická hodnost 
profesor nebo docent v oboru 
neurologie, specializace vyššího 
stupně v oboru neurologie, 
praxe v oboru minimálně 10 let, 
systematická vědecká práce 
v oboru neurologie, systematická 
publikační aktivita, schopnost 
aktivně vyučovat v anglickém 
jazyce, osobní a profesní 
předpoklady pro řízení kliniky, 
morální bezúhonnost, 
identifikace se způsobem výuky 
na 3. lékařské fakultě UK. 
Od vybraného uchazeče se 
bude očekávat rozvoj všech 
moderních metod na pracovišti 
a další systematická vědecká 
práce v oboru neurologie.
Předpokládaný nástup: po 
uzavření výběrového řízení, 
dohodou, nejpozději 1. 6. 2011.
Mzdové podmínky jsou dány 
Vnitřním mzdovým předpisem 
UK v Praze. Písemné přihlášky 
spolu s profesním životopisem, 
úředně ověřenými doklady 
o získané kvalifikaci, přehledem 
praxe, přehledem vědecké 
a publikační činnosti, výpisem 
z rejstříku trestů, osvědčením 
dle zák. č. 451/1991 Sb., čestným 
prohlášením ve smyslu ust. § 4 
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
koncepcí řízení kliniky (max. 
5 stran textu), souhlasem 
v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., a návrhem dvou 
až tří osob, které mohou podat na 
uchazeče doporučení, zasílejte 
do 1. 3. 2011 na adresu 
Univerzita Karlova v Praze, 
3. lékařská fakulta, 
Oddělení personální a mzdové, 
Ruská 87, 100 00  Praha 10. 
Obálku označte „VŘ-PNK“.

ZDN A111001977

Přednosta
Děkan Lékařské 
fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 
a ředitel Fakultní 
nemocnice Olomouc
vypisují výběrové řízení 
na obsazení funkce:
přednosta Kliniky 
anesteziologie a resuscitace.
Nástup do funkce dle dohody.

Kvalifikační požadavky:
VŠ vzdělání v příslušném 
nebo příbuzném oboru,
specializace v oboru v souladu 
se zákonem č. 95/2004 Sb., 
v platném znění,
vědeckopedagogický titul 
profesor nebo docent, případně 
perspektiva získání 
tohoto akademického 
titulu v nebližší době,                       
minimálně 10 let odborné praxe,
předpoklady dle zákona  
č. 451/1991 Sb., v platném znění,
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
týmu pracoviště včetně 
manažerských dovedností,
aktivní znalost jednoho 
světového jazyka,
znalost práce na PC,
pro přednosty společných 
pracovišť LF UP a FNOL – 
licence ČLK na vedoucího 
lékaře-primáře.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit:
– vyplněný osobní dotazník,
– fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
– fotokopie licence ČLK pro 
vedoucího lékaře-primáře,

– profesní životopis 
s uvedením přehledu o vědecké 
a publikační činnosti,
– osvědčení a čestné prohlášení 
dle zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění,
– výpis z rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců,
– písemný návrh koncepce 
vývoje pracoviště.

Přihlášky zasílejte do 30 dnů po 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na: Děkanát LF UP, 
personální referát,   
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN A111001985

Akademický pracovník
Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje výběrové řízení na 
dobu určitou na místo:
akademický pracovník 
pro Ústav lékařské chemie 
a biochemie 2. LF UK 

Požadavky na uchazeče:
– VŠ vzdělání lékařského 
směru nebo přírodovědecké 
fakulty, obor biochemie,
– vědecký titul CSc. nebo Ph.D.,
– znalost AJ,
– předpoklady pro výuku mediků.
Dále požadujeme předpoklady 
pro vědeckou a pedagogickou 

činnost, morální a občanskou 
bezúhonnost. 

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení:
Děkanát UK 2. LF, personální 
oddělení, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5-Motol.

ZDN A111001953

Lékař/lékařka
BRISTOL a. s., Sadová 19, 
Karlovy Vary
(akreditované pracoviště) vypisuje 
výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa: lékař.

Požadujeme: VŠ vzdělání, 
atestace I. stupně (interna, 
ortopedie, gastroenterologie 
či neurologie), dobrá znalost 
RJ, částečně AJ nebo NJ, 
příjemné vystupování.
Nabízíme: zajímavou práci 
v nadstandardním lázeňském 
zařízení se zahraniční 
klientelou. Dobré mzdové 
a sociální podmínky.
Možnost ubytování.
Přihlášku spolu s životopisem 
zasílejte k rukám Mgr. Zuzany 
Adámkové, e-mail  

zuzana.adamkova@bristolgroup.cz,  
tel. 353 348 560, 731 429 019.

ZDN A111001436

Volná místa

Lékaři/sestry
QMI Centrum prevence 
v Plzni (neinvazivní 
diagnostika)
hledá lékaře a zdravotní sestry, 
prozatím na VPP, nejlépe 
praktické či interní lékařství, 
možno i k důchodu či 
rodič. dovolené. 
Bližší informace na tel. 
723 965 664, 776 722 665.

ZDN A111002610

Lékař 
Nemocnice Písek, a. s. 
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
anesteziologie a intenzivní 
medicína, případně lékaře 
zařazeného do specializačního 
vzdělávání v daném oboru či 
absolventa lékařské fakulty. 
Nabízíme: práci na 
akreditovaném pracovišti  
(MZ ČR a SAK ČR), 
nadstandardní finanční 
ohodnocení, možnost 
bezúplatného profesního růstu 
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