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Výběrová řízení

 Odborný asistent
Děkan Lékařské 
fakulty UK v Plzni 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa:
odborný asistent – Klinika 
zobrazovacích metod
K přihlášce je třeba přiložit 
doklady o VŠ vzdělání, odborné 
kvalifikaci a délce praxe
v oboru, profesní životopis.
Přihlášky do výběrového 
řízení přijímá 30 dnů od 
data zveřejnění osobní odd. 
děkanátu LF UK v Plzni, 
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN A111003919

 Vedoucí ústavu
Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
vypisuje výběrová řízení na 
dobu určitou na místa:

   vedoucí Ústavu histologie 

a embryologie  

2. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze

   vedoucí Ústavu lékařské chemie 

a biochemie 2. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze

Požadavky na uchazeče:    
VŠ vzdělání lékařského nebo 
přírodovědného směru
specializace v daném oboru
vědeckopedagogický titul 
profesor nebo docent
osobní a profesní předpoklady 
pro řízení ústavu
pedagogická praxe v oboru
vědecká a publikační činnost
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 

vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., spolu s čestným 
prohlášením, koncepcí 
pracoviště – maximálně 3 strany, 
výpisem z trestního rejstříku (ne 
starším než 3 měsíce) a alespoň 
3 referencemi přijímá do 30 
dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5–Motol.

ZDN A111003910

 Přednosta kliniky
Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy 
v Praze a ředitel Fakultní 
nemocnice Motol 
vypisují výběrové řízení na 
dobu určitou na místo:

   přednosta Kardiologické kliniky 

2. LF UK v Praze a FN Motol

Požadavky na uchazeče:    
VŠ vzdělání lékařského směru
specializace v příslušném oboru
vědeckopedagogický titul 
profesor nebo docent
osobní a profesní předpoklady 
pro řízení kliniky
pedagogická praxe v oboru
vědecká a publikační činnost

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., spolu s čestným 
prohlášením, koncepcí 
pracoviště – maximálně  3 strany, 
výpisem z trestního rejstříku 
(ne staršího 3 měsíce) a alespoň 
3 referencemi přijímá do 30 dnů 
po zveřejnění výběrového řízení:
Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84, 
150 06  Praha 5–Motol. 

ZDN A111003915

 Přednosta kliniky
Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitelka FN Na Bulovce 
vypisují výběrové řízení na 
dobu určitou na místo:

   přednosta I. infekční kliniky   

2. LF UK v Praze  

a FN Na Bulovce

Požadavky na uchazeče:    
VŠ vzdělání lékařského směru
specializace v příslušném oboru
vědeckopedagogický titul 
profesor nebo docent
osobní a profesní předpoklady 
pro řízení kliniky
pedagogická praxe v oboru
vědecká a publikační činnost
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 

vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., spolu s čestným 
prohlášením, koncepcí 
pracoviště – maximálně  3 
strany, výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 
měsíce) a alespoň 3 referencemi 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení:
Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84, 
150 06  Praha 5–Motol. 

ZDN A111003915

 Učitelé
Děkan Lékařské fakulty 
UK v Hradci Králové 
vypisuje výběrová 
řízení na místa:

   učitel Psychiatrické 

kliniky s úvazkem 0,2 

Požadavky: absolvent 
magisterského studijního 
programu všeobecné lékařství, 
specializovaná způsobilost 
v oboru psychiatrie nebo 
možnost zařazení do 
specializační přípravy v tomto 
oboru, v případě absolventa LF 
zájem o zařazení do specializační 
přípravy, předpoklady pro 
pedagogickou, publikační 
a výzkumnou činnost, znalost 
anglického jazyka, znalost práce 
na PC. Požadujeme zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost. 

   2 učitele Ústavu 

klinické mikrobiologie 

s úvazky 0,5 a 0,025

Požadavky: magisterské 
vysokoškolské vzdělání, 
specializovaná způsobilost 
v oboru lékařská mikrobiologie 
nebo vyšetřovací metody 
v lékařské mikrobiologii nebo 
předpoklad jejich brzkého 
získání, praxe v oboru 
lékařská mikrobiologie vítána, 
předpoklady pro pedagogickou 
činnost v českém i anglickém 
jazyce, předpoklady pro vědecko-
-výzkumnou práci, znalost 
anglického jazyka a práce na PC.

   učitel Neurologické 

kliniky s úvazkem 0,4 

Požadavky: absolvent 
magisterského studijního 
programu všeobecné lékařství, 
praxe v oboru neurologie, zájem 
o výuku v českém i anglickém 
jazyce, publikační a výzkumná 
činnost, bezúhonnost.

   2 učitele Oční kliniky 

s úvazky 0,1 a 0,2

Požadavky: absolvent 
magisterského studijního 
programu všeobecné lékařství, 
praxe v oboru oftalmologie, 
vědecká hodnost Ph.D., zájem 
o výuku v českém i anglickém 

jazyce, předpoklady pro 
publikační a výzkumnou 
činnost, bezúhonnost.

   2 učitele Stomatologické 

kliniky s úvazky 0,8

Požadavky: absolvent 
magisterského studijního 
programu stomatologie 
nebo zubní lékařství nebo 
ekvivalentního zahraničního 
studijního programu nebo 
uchazeč s předpokladem 
ukončení magisterského 
studijního programu zubní 
lékařství v kalendářním roce 
2011, aktivní znalost anglického 
jazyka, další znalost světového 
jazyka vítána, znalost 
práce s PC, předpoklady pro 
učitelskou a vědeckou práci.
  

   učitel Katedry interních 

oborů s úvazkem 0,2

Požadavky: dokončené 
postgraduální studium nebo 
reálná pravděpodobnost jeho 
dokončení (adekvátní publikační 
výstupy, sepsaná disertační 
práce), zaměření na komplexní 
metabolickou péči (klinická 
výživa, intenzivní metabolická 
péče, diabetologie, nefrologie),
odborné předpoklady pro další 
kariérní růst (habilitace), 
znalost anglického jazyka, 
morální bezúhonnost, 
schopnost týmové spolupráce.
Datum nástupu dle dohody.
K přihlášce 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. 
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 A111003646

 Asistent/asistentka 
Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 
vypisuje výběrové 
řízení na obsazení míst 
akademických pracovníků.

Asistent/asistentka 
Ústavu fyzioterapie
Předpokládaný nástup: 
od 1. května 2011

Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,1 (tj. 4 hodiny týdně)
Počet obsazovaných míst: 2

Kvalifikační požadavky:
ukončené VŠ vzdělání 
v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru
 se zaměřením na fyzioterapii,
odborná a pedagogická 
praxe vítána, 
vlastní publikační činnost/
prezentační zkušenost vítána,
morální bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo 
akademického pracovníka 
je třeba doložit:
vyplněný osobní dotazník UP,
fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
profesní životopis s uvedením 
přehledu o publikační / 
prezentační zkušenosti.

Přihlášky zašlete do 30 dnů 
po zveřejnění výběrového 
řízení dne 28. února 2011
ve Zdravotnických novinách, 
nejpozději do 29. března 
2011 na Děkanát FZV UP, 
personální referát,  
tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc. 

ZDN A111003434

 Vrchní sestra
ÚHKT Praha 
vypisuje výběrové řízení  
na místo vrchní sestry  
na aferetickém oddělení.
Pracoviště se zabývá 
dárcovskými a terapeutickými 
přístrojovými výkony pomocí 
separátorů krevních složek.

Kvalifikační předpoklady:
absolvování bakalářského 
nebo magisterského studia 
ošetřovatelského směru je 
vítané, PSS v oboru sestra pro 
TRF službu nebo onkologie 
je vítané, osvědčení dle 
zákona č. 96/20004 Sb.,
minimálně 5 let praxe 
(praxe v oboru výhodou), 
schopnost vedení 
pracovní skupiny,
komunikační a organizační 
dovednosti, schopnost práce 
v kolektivu, vstřícnost, 
zodpovědnost, 
občanská a morální 
bezúhonnost, znalost práce  
na PC (aplikace MS Office, NIS)

Nabízíme:
Vysoce odbornou 
a zajímavou práci
Zázemí špičkového 
pracoviště s mezinárodním 
certifikátem kvality péče
Moderní pracovní prostředí, 
příjemný kolektivIn
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