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n Výběrové řízení

Přednosta

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem FN  
u svaté Anny v Brně
vypisují výběrová řízení na 
obsazení místa přednosty 
Anesteziologicko-resuscitační 
kliniky.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
diplom (doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru, vědecko- 
-pedagogický titul profesor nebo 
docent, habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona, předpoklady 
podle zákona č. 451/91 Sb., 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu kliniky či 
ústavu, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené strukturovaným 
životopisem, fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci, osvědčením podle 
zákona č. 451/91 Sb., přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 
625 00 Brno.
Informace na tel. 549 494 156, 
popř. elektronicky:  
shornick@med.muni.cz

ZDN 101016351

Vedoucí sestra LDN

Ředitelka Vysokomýtské 
nemocnice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
funkce – vedoucí sestra LDN.

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, specializace v oboru 
oš. péče ve vybraných klinických 
oborech, osvědčení k výkonu zdrav. 
povolání bez odborného dohledu,  
5 let praxe v oboru, organizační 
a řídící schopnosti.
K přihlášce je nutno doložit: 
strukturovaný životopis.
Přihlášky přijímá do 30. 10. 2010: 
Personální oddělení, pí. Pešková, 
Vysokomýtská nemocnice, 
Hradecká 167,  
566 23 Vysoké Mýto,  
e-mail:  
alena.peskova@nemocnice.myto.cz

ZDN 101015830

Náměstek

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby 
Libereckého kraje, p. o.   
se sídlem Husova 976/37,  
460 01  Liberec
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení funkce lékařský 
náměstek.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializace v oboru 
urgentní medicína výhodou, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., organizační, 
komunikační a řídící schopnosti.
Požadované doklady k přihlášce: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, ověřená fotokopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, čestné prohlášení podle 
§ 5 zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění, souhlas se 
zpracováním osobních údajů.
Písemné přihlášky přijímá do 

30. září 2010 personální oddělení 
Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje, Husova 976/37, 
460 01  Liberec.  
Nástup možný od  15. října 2010.

ZDN 101016354

Primář/primářka

Ředitel Oblastní nemocnice 
Kolín, a. s.
vypisuje výběrové řízení na funkci 
primáře gynekologicko- 
-porodnického oddělení.
Požadavky: minimálně 10 let praxe 
v příslušném oboru, atestace  
II. stupně v oboru nebo 
specializační způsobilost,  
licence ČLK pro výkon primáře, 
organizační a řídící schopnosti, 
morální a občanská bezúhonnost 
(ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění).
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je nutné doložit: 
strukturovaný životopis,  
osobní dotazník, ověřené fotokopie 
dokladů o vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců).
Přihlášky zasílejte do 8. 10. 2010 
na adresu: Oblastní nemocnice 
Kolín, a. s., sekretariát ředitele, 
Žižkova 146, 280 00 Kolín III

ZDN 101014966

Přednosta kliniky

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem FN Brno
vypisují výběrové řízení  
na obsazení místa
přednosty Kliniky nukleární 
medicíny
přednosty Kliniky úrazové 
chirurgie
Kvalifikační požadavky: VŠ 

vzdělání lékařského směru, diplom 
(doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání lékaře 
v oboru, vědecko-pedagogický titul 
profesor nebo docent, habilitace ve 
smyslu platného VŠ zákona, 
předpoklady podle zákona č. 451/91 
Sb., osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu kliniky, morální 
bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., přehledem vědecké 
a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 
625 00 Brno. 
Informace na tel. 549 494 156,  
popř. elektronicky:  
shornick@med.muni.cz

ZDN 101016348

Hlavní sestra

ALBERTINUM, odborný 
léčebný ústav,  
Za Kopečkem 353,  
564 01 Žamberk
vypisuje výběrové řízení na pozici 
hlavní sestra ústavu.
Kvalifikační požadavky: 
středoškolské vzdělání, 
vysokoškolské vítáno, odborná 
a specializovaná způsobilost podle 
zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu zdrav. povolání bez 
dohledu, zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, praxe ve vedoucí 
funkci vítána, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti 
a znalost práce s PC.
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Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: strukturovaný životopis 
s přehledem profesní praxe, 
ověřené doklady o dosaženém 
vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měs.), zdravotní 
způsobilost.
Uzávěrka přihlášek prodloužena 
do: 15. 10. 2010
Přihlášky podávejte písemně  
na adresu ústavu k rukám  
MUDr. Jiřího Jireše, ředitele.
Dotazy na tel. 465 677 815, 
informace www.albertinum-olu.cz

ZDN 101015892

n Volná místa

Lékař/lékařka

Sanatoria Klimkovice
hledají samostatně pracujícího 
lékaře v oboru rehabilitace.
Nabízíme: nástup dohodou, 
výhodné platové podmínky,  
práce ve zkušeném týmu,  
zázemí prosperující společnosti, 
možnost přidělení  služebního 
bytu.
Zájemci volejte na  
tel. 556 422 122  nebo pište  
na e-mail: bpruskova@sanklim.cz

ZDN 101016370

Sekundární lékař

Nestátní zdravotnické 
zařízení – LDN v Praze 6
nabízí volné místo sekundárního 
lékaře.
Nabízíme dobré platové podmínky, 
možnost ubytování s možností 
částečného úvazku v interní 
ambulanci nebo ambulanci PL.
Atestace z interního nebo 
všeobecného lékařství vítána.
Nástup od 1. 11. 2010.

Kontaktujte nás na e-mail:  
zdenek.moravek@ldn-bubenec.cz 
nebo mob. +420 777 253 940.

ZDN 101016357

Více pozic

Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj, příspěvková 
organizace,
přijme do pracovního poměru pro 
interní oddělení, pracoviště 
Karviná:
l  lékaře absolventy se zájmem 

o obor vnitřní lékařství,

l  lékaře po základním interním 
kmeni s výhledem specializace – 
všeobecná interna, 
endokrinologie, kardiologie, 
nefrologie – pro práci na 
oddělení a v odborné 
ambulanci, s možností 
dokončení specializace

Kontakt:  
prim. MUDr. Kulhánková,  
odd. primární péče, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo 
jaroslava.kulhankova@fnmotol.cz. 
Info: 22443 8559

ZDN 101015903

Lékař/lékařka

Hledáme praktického 
lékaře pro Žlutice a okolí.
Dobře zavedená soukromá praxe 
v krásné přírodní lokalitě, volný 
byt k dispozici, zkušená zdravotní 
sestra v místě.
Zn.: Úmrtí PL, informace na  
tel. č. 605 181 862.

ZDN 101015795

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov s. r. o.
přijme lékaře na funkční místo na 
anatomicko-patologické oddělení.
Nadstandardní platové podmínky.
Bližší informace: náměstek LPP 
MUDr. M. Hrubý (tel. 481 446 120), 
případně ředitel Ing. T. Sláma  
(tel. 481 446 100).

ZDN 101015492

Lékař/lékařka

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., 
se sídlem Mostiště 93,  
594 01 Velké Meziříčí,
přijme do pracovního poměru 
lékaře/ku anesteziologa.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, občanská 
a morální bezúhonnost,  
zdravotní způsobilost.
Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, možnost zkráceného 
pracovního úvazku.
Bližší informace podá náměstek 
ředitele pro LPP  
MUDr. Milan Korsa,  
tel. 777 563 261,  
e-mail: korsa@nszmostiste.cz

ZDN 101014250

Více pozic

GERIMED a. s. – LDN Prčice 
hledá do nově budovaného 
pavilonu (otevření v říjnu 2010):
l  sekundárního lékaře – atestace 

z kteréhokoli základního oboru 
výhodou, plat od 50 tis. Kč + 
služby

l  zástupce primáře – atestace 
z oboru vnitřní lékařství nebo 
geriatrie, plat od 60 tis. Kč + 
služby

l  všeobecné sestry – registrace 
výhodou, plat od 21 tis. Kč

Nabízíme práci pod zkušeným 
primářem s dlouholetou praxí, 
příjemné pracovní prostředí 
s nízkou fluktuací, odborný 
a kariérní růst, firemní vzdělávání.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. 317 834 311–2 nebo na 
e-mailu: neuzilova@gerimed.cz

ZDN 101014742

Lékař/lékařka - psychiatr

Psychiatrická léčebna 
Petrohrad, p. o.
přijme do pracovního poměru 
lékaře psychiatra nebo absolventa 
na plný úvazek.
Pracovní smlouva na dobu 
neurčitou.
Nástup možný ihned.
Požadujeme: Odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: odměňování podle 
zákona č. 262/2006 Sb.  
a NV č. 564/2006 Sb., příjemné 
pracovní prostředí, možnost 
dalšího vzdělávání, šest týdnů 
dovolené, příspěvky z fondu FKSP 
na penzijní připojištění, lázeňské 
pobyty, závodní stravování, 
kulturní akce.
Možnost ubytování.

Bližší informace:  
Ing. Ladislav Henlín, ředitel,  
tel. 415 236 136, e-mail:  
ladislav.henlin@plpetrohrad.cz, 
nebo personální oddělení:  
Hana Jamborová, tel. 415 236 121, 
e-mail:  
hana.jamborova@plpetrohrad.cz

ZDN 101014839

n Různé

www.medicontact.cz – 602 730 637
- zprostředkování prodeje 
zdravotnických praxí a zařízení.

ZDN 101014860

l  lékaře se specializovanou 
způsobilostí nebo po základním 
interním kmeni pro všeobecnou 
interní ambulanci

Bližší informace poskytne 
zastupující primář  
MUDr. Marián Pirchala  
– tel. 596 383 304, 774 966 183. 
Žádosti přijímá oddělení 
personalistiky a mezd NsP 
Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 
734 12 Karviná-Ráj,  
Ing. Letochová, tel. 596 383 205, 
e-mail:  
letochova@nspka.cz, www.nspka.cz

ZDN 101016360

Více pozic

NH Hospital, a. s.,  
Nemocnice Hořovice
přijme ihned zaměstnance na tyto 
pracovní pozice:
l  lékaře chirurga  

– možno i absolvent
l  lékaře se specializací v oboru 

gastroenterologie
l  lékaře na oddělení ARO
l  lékaře se specializací v oboru 

neurologie
l  lékaře se specializací v oboru 

interna
l  lékaře se specializací v oboru 

urologie
l  porodní asistentky

Bližší informace na  
tel. 311 542 331

ZDN 101016363

Odborný pracovník

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme odborného pracovníka – 
vysokoškoláka pro imunologickou 
část NRL laboratoře TSE-CJN.
Požadavky: magisterský studijní 
obor přírodovědného zaměření, 
atestace z oboru imunologie.
Nabízíme: zajímavou práci 
v moderním prostředí, možnost 
celoživotního vzdělávání a další 
profesní rozvoj, odpovídající 
platové podmínky, zaměstnanecké 
benefity.
Nástup: 1. 12. 2010.
Bližší informace:  
prim. MUDr. František Koukolík, 
DrSc., tel. 261 082 340,  
e-mail: františek.koukolik@ftn.cz

ZDN 101016366

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme lékaře/ku do závodní 
ordinace.
Požadavky: atestace z všeob. 
lékařství, PC, plný úvazek. 
Ubytování pro mimopražské.

www. ZDN.cz
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