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n Výběrové řízení

Lékař/lékařka

Nemocnice Pelhřimov, p. o.
vypisuje volné místo lékaře  
na oddělení hematologie 
a transfuzní lékařství.
Bližší informace na  
www.hospital-pe.cz, volná místa.

ZDN 101014537

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního lékaře/
lékařku (vhodné i pro absolventy)  
pro oddělení dětské psychiatrie.

Kvalifikační předpoklady: odborná 
a zdravotní způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., výhodou 
dosažená specializovaná 
způsobilost z oboru psychiatrie, 
zápis do specializačního oboru 
dětská a dorostová psychiatrie 
před datem 30. 6. 2009 výhodou.

Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.
Kontakt: primářka oddělení 
MUDr. Jana Šplíchalová,  
tel. 261 083 441,  
e-mail: jana.splichalova@ftn.cz

Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
na adresu: Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
oddělení dětské psychiatrie, 
k rukám primářky  
MUDr. Jany Šplíchalové,  
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč.

ZDN 101014518

Vedoucí oddělení

Ředitel FN Brno,  
Jihlavská 20, 625 00 Brno
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce:
l  vedoucí zaměstnanec 

nelékařských zdravotnických 
pracovníků 
Dermatovenerologické kliniky 

l  vedoucí zaměstnanec 
nelékařských zdravotnických 
pracovníků Kliniky ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie 

Kvalifikační předpoklady: 
způsobilost k výkonu příslušného 
zdravotnického povolání na území 
ČR v souladu se zákonem  
č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, 

ukončené specializační vzdělání 
(např. ARIP, klinické obory, 
management), minimálně 5 let 
praxe.

Další požadavky: 5 let praxe 
v řídící funkci, minimálně na 
pozici staniční sestra, znalost práce 
na PC, komunikační, řídící 
a organizační schopnosti, 
schopnost vědecké, edukační, 
přednáškové a publikační činnosti, 
občanská a morální bezúhonnost.

Požadované dokumenty: přihláška 
do výběrového řízení, osobní 
dotazník, životopis s přehledem 
dosavadní profesní praxe, ověřené 
kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců), případně 
doklad o jeho vyžádání, písemná 
koncepce řízení pracoviště, souhlas 
s využitím poskytnutých osobních 
údajů pro účely výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte  
na adresu: FN Brno, 
Zaměstnanecké odd.,  
paní Šubrtová, Jihlavská 20,  
625 00 Brno, do 15. 9. 2010.

ZDN 101014521

Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst:

l   I. chirurgická klinika 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,40

l  Oční klinika 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,10

l  Neurologická klinika 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,10

l  Hemato-onkologická klinika
  1 odborného asistenta nebo  
  asistenta s úvazkem 0,30

l  Klinika pracovního lékařství 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,50

l  Ústav normální anatomie 
2 odborné asistenty nebo 
asistenty s úvazkem 1,00

l  Ústav mikrobiologie 
2 odborné asistenty nebo 
asistenty s úvazkem 1,00

l  Klinika psychiatrie 
4 odborné asistenty nebo 
asistenty s úvazkem 0,15

l  I. interní klinika 
1 odborného asistenta nebo 

asistenta s úvazkem 0,10 
pro výuku vnitřního lékařství 
a kardiologie a výuku 
v lékařských oborech – 
všeobecný směr i zubní lékařství

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání v oboru, pedagogické 
schopnosti, předpoklady pro 
vědeckou a publikační činnost, 
znalost nejméně jednoho 
světového jazyka, práce s PC, 
morální bezúhonnost.

Přihlášky, doložené osobním 
dotazníkem, životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci 
a přehledem vědecké a publikační 
činnosti, zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrových řízení ve 
Zdravotnických novinách na 
Děkanát LF UP, personální referát, 
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN 101014525

Přednosta/přednostka

Děkan 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitelka Fakultní 
nemocnice Na Bulovce
vypisují výběrové řízení na 
obsazení pracovního (funkčního) 
místa přednosta/ka Chirurgické 

kliniky 1. LF UK a FNB, současně 
pro uchazeče o tuto funkci i na 
místo profesora/ky nebo docenta/ky 
se zaměřením na chirurgii.
Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 1. 2011.

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání příslušného směru, 
vědecko-pedagogický titul 
profesor/ka nebo docent/ka, 
pedagogická praxe min. 5 let, 
specializovaná způsobilost 
v oboru, vědecká a publikační 
činnost, předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého týmu 
v daném oboru, občanská 
bezúhonnost.

Písemné přihlášky s vlastnoručním 
podpisem doplněné osobním 
dotazníkem, životopisem, kopiemi 
dokladů o vzdělání, kvalifikaci 
a praxi, licencí vedoucího lékaře 
od ČLK, přehledem vědecké 
a publikační činnosti, výpisem 
z trestního rejstříku (ne staršího  
3 měsíců), osvědčením podle 
zákona č. 451/91 Sb. spolu 
s čestným prohlášením, souhlasem 
v souladu se zákonem o ochraně 
osob. údajů a koncepcí pracoviště, 
přijímá do 6 týdnů po zveřejnění 
inzerátu podatelna  
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1. LF UK v Praze, Kateřinská 32, 
121 08 Praha 2.
Informace na tel. 224 964 254 
a www.lf1.cuni.cz (úřední deska).

ZDN 101013964

n Volná místa 

Chirurg

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze
přijme na plný úvazek chirurga 
s atestací a se zájmem 
o laparoskopické výkony.

Nabízíme zajímavou práci 
v mladém, dynamicky se 
rozvíjejícím oboru a spolupráci 
s kvalifikovanými odborníky 
v příjemném a klidném prostředí.

Kontaktujte nás na e-mail:  
natalie.ruzickova@obklinika.cz, tel. 
255 725 104.

ZDN 101014542

Více pozic

Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla 
Boromejského v Praze
přijme:
l  fyzioterapeuty do mladého 

kolektivu rehabilitačního 
oddělení.

Požadavky: DiS., Bc.,  
registrace (není podmínkou).
Možnost nástupu podle dohody.
Kontakt: M. Majzlíková,  
vedoucí fyzioterapeutka,  
tel. 257 197 334,  
e-mail: majzlikova@nmskb.cz
 
l  lékaře na Radiodiagnostické 

oddělení na plný pracovní 
úvazek (podle domluvy 
i zkrácený)

l  lékaře na výpomoc při zajištění 
služeb ÚPS

Plně digitalizované pracoviště.
Požadavky: atestace či praxe 
v oboru vítána. 
Možnost nástupu podle dohody, 
mzdové podmínky dohodou. 
Kontakt: MUDr. Martin Janče, 

primář RDO, tel. 605 292 940, 
e-mail: mjance@seznam.cz
Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí v menší pražské 
nemocnici v klidné oblasti Malé 
Strany, levné stravování v objektu 
nemocnice, možnost ubytování 
pro mimopražské zájemce. 

ZDN 101014157

Sestry/fyzioterapeuti

Soukromé zdravotnické 
zařízení – LDN v Praze 6
nabízí práci zdravotním sestrám 
do třísměnného provozu 
a fyzioterapeutům.
Požadujeme kvalifikační 
předpoklady podle zákona  
č. 96/2004 Sb.
U zdravotních sester nutná 
registrace.
Nabízíme dobré platové podmínky.
Odměny podle kvality vykonané 
práce.
Závodní stravování, možnost 
ubytování.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Více informací na e-mailu:  
milada.appeltova@ldn-bubenec.cz, 
tel. +420 724 870 450.

ZDN 101014505

Lékař/lékařka 

Vítkovická nemocnice a. s., 
Ostrava
přijme lékaře na odd. ARO.
Požadujeme spec. způsobilost 
v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína.
Nástup možný ihned.
Výhodné platové podmínky.
Bližší informace podá ředitel 
MUDr. Petr Uhlig,  
tel. 595 633 051, nebo  
pers. manažerka H. Vývodová,  
tel. 724 831 843, e-mail: 
personalni@nemvitkovice.cz

ZDN 101014406

Lékař/lékařka

Jihomoravské dětské 
centrum specializované 
zdravotní péče, p. o., 
pracoviště: Dětská léčebna 
Boskovice, Bedřicha 
Smetany 7 přijme:

l  lékaře/lékařku (i absolventa) na 
plný úvazek

Možnost dalšího odborného růstu,
příjemné prostředí, 
1 týden dodatkové dovolené.
Nástup podle dohody.
Kontakt: primářka  
MUDr. Jana Lukešová,  
tel. 516 452 924,  
e-mail: lukesova@dlpp.cz

l  fyzioterapeuta/ku  
nebo ergoterapeuta/ku  
na plný úvazek

Práce s dětmi, nástup dohodou. 
Kontakt: vedoucí fyzioterapeutka 
Hana Janásková, tel. 516 452 045, 
776 662 266,  
e-mail: rehab@dlpp.cz, 
podrobnosti: www.dlpp.cz

ZDN 101014423

Lékař/lékařka

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme lékaře do ambulance 
bolesti.
Požadavky: VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
paliativní medicína a léčba bolesti, 
zdravotní způsobilost a 
bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., schopnost týmové 
práce, uživatelská znalost PC. 
Nabízíme: práce v moderních 
provozech, výhodné pracovní 
podmínky, odpovídající finanční 
ohodnocení, zabezpečení 
profesního růstu, závodní 
stravování, možnost ubytování  
pro mimopražské, příspěvky 
z FKSP a jiné zaměstnanecké 
výhody. 
Nástup podle dohody. 
Bližší informace:  
personální asistentka  
Blanka Fialová, tel. 973 202 728, 
e-mail: blanka.fialova@uvn.cz

ZDN 101014243

Všeobecné sestry

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady,  
Praha 10
přijme všeobecné sestry  
se specializací intenzivní péče pro:
Ortopedicko-traumatologickou 
kliniku

Kardiochirurgickou kliniku
III. interní kardiologickou kliniku
Neurologickou kliniku
Kvalifikační a odborné požadavky:
odborná způsobilost 
k výkonu povolání všeobecné 
sestry bez odborného dohledu, 
podle zákona č. 96/2004 Sb., 
uživatelsky práce na PC, 
spolehlivost, flexibilnost.

Nabízíme: práci na nových, 
moderně vybavených pracovištích, 
příjemné pracovní prostředí, 
zázemí stabilní nemocnice 
v centru Prahy, pro mimopražské 
uchazeče možnost přechodného 
ubytování, hlídání dětí ve vlastním 
zařízení, zaměstnanecké benefity.

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Zdeněk Pastyřík, 
vedoucí personálního odboru, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 
e-mail: pastyrik@fnkv.cz,  
tel. 267 162 945.

ZDN 101014136

Sekundární lékař

Sekundárního lékaře  
pro I. interní kliniku přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Vítáno zařazení do interního 
kmene a zájem o práci v oboru 
hematoonkologie, možnost 
uplatnění i pro absolventa.
Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí, zajímavou práci, 
finanční ohodnocení odpovídající 
tarifu.
Dále umožňujeme zapojení  
do klinického výzkumu,  
další vzdělávání, profesní růst 
a zaměstnanecké benefity.
Nástup podle dohody.
Životopis společně s motivačním 
dopisem zasílejte  
na e-mail: ilona.markova@vfn.cz

ZDN 101014153

Více pozic

Nemocnice Tábor, a. s.
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře pro oddělení:
Plicní a TBC
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Kontakt:  
e-mail: kamil.klenha@nemta.cz, 
tel. 381 606 400
Psychiatrie
Kontakt:  
e-mail: libor.macak@nemta.cz,  
tel. 381 606 700

Specializovaná způsobilost v oboru 
vítána. Akceptujeme i absolventy.
Nabízíme: plný pracovní úvazek, 
trvalý pracovní poměr, zajímavé 
finanční ohodnocení, dobré 
podmínky pro specializační 
vzdělávání.
Obě oddělení mají akreditaci  
MZ ČR I. stupně pro vzdělávání 
lékařů.
Nástup ihned, popř. podle dohody.

Bližší informace podají primáři 
jednotlivých oddělení (viz 
kontakt) nebo personální oddělení 
Nemocnice Tábor, a. s.,  
tel. 381 608 210.

ZDN 101014013

Lékař/lékařka

Karvinská hornická 
nemocnice a. s.
akreditované zdravotnické 
zařízení, 
přijme lékaře pro oddělení závodní 
preventivní péče.

Kvalifikační požadavky: 
specializovaná způsobilost v oboru 
všeobecné nebo vnitřní lékařství 
vítána, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona   
č. 95/2004 Sb., 
oddělení nemocí z povolání 
a pracovní lékařství.

Kvalifikační požadavky: 
specializovaná způsobilost v oboru 
vítána, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.

Nabízíme smluvní plat, 
zaměstnanecké výhody, možnost 
pronájmu bytu, týmovou práci  
ve špičkově vybavené nemocnici. 
Kontaktní osoba: Ing. Janko, 
Zakladatelská 975/22,  
735 06 Karviná-Nové Město, 
e-mail: janko@khn.cz,  
tel. 596 380 555.

ZDN 101013971

Více pozic

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o. 
ve Vrchlabí
přijme: 
l  lékaře absolventy

l  primáře na dětské oddělení

Požadavky: VŠ, II. atestace ,  
příp. special. způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., organizační

a řídící schopnosti (primariát).
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Nabízíme: možnost ubytování,
výhodné platové podmínky, 
dobrý kolektiv.
Kontakt: 499 502 304.
Česko-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,  
543 01 Vrchlabí nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN 101013974

Anesteziolog/psychiatr

Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme 
l  lékaře na ARO – spec. 

způsobilost v ARO vítána.
Možnost odborného růstu  
na akreditovaném pracovišti.
Pomoc vedení nemocnice  
při řešení bytové situace.
Kontakt: prim. MUDr. Ettl,  
tel. 461 569 320, 461 569 414, 
e-mail: ettl@nemsy.cz

l  lékaře na psychiatrické oddělení 
– spec. způsobilost vítána 
(možnost získání služebního 
bytu).

Bližší inf. prim. MUDr. Kovářová, 
461 569341, kovarova@nemsy.cz

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy.

ZDN 101013978

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 101013165

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 101013521

Vedoucí lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,
přijme vedoucího lékaře/lékařku 
na oddělení interní JIP.
Požadujeme: odbornou 
způsobilost, schopnost vést 
oddělení, praxe.
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. č. 483 345 200,  
e-mail: jorg@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013527

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. 483 345 777,  
e-mail: zak@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013533

n Prodej
Přenechám ordinaci FBLR  
na polikl. v Praze
s dětskou klientelou vč. kojenců  
od října 2011. 
Tel. 603 851 422,  
e-mail: jluk1@seznam.cz

ZDN 101013988

n Pronájem
Pronajmeme lékařské 
ordinace ve druhém patře 
budovy s bezbariérovým 
přístupem na adrese 
Lochotínská 18, Plzeň
Výhodná poloha v centru města, 
snadné parkování.
V přízemí je umístěna lékárna, 
v prvním patře lékařské ordinace.

Informace: 604 225 533,  
604 220 720.

ZDN 101014413

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

ZDN 101013311 
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