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n Výběrová řízení

Primář/primářka

Ředitel Vítkovické 
nemocnice a. s., Ostrava
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení místa primáře oddělení 
vnitřního lékařství.
Dané oddělení zahrnuje 30 lůžek, 
pracoviště JIP, všeobecnou 
příjmovou ambulanci, interní 
ambulanci, diabetologické 
centrum, revmatologickou 
a alergologickou ambulanci.
Požadujeme: spec. způsobilost 
v některém z interních oborů, 
nejlépe vnitřní lékařství, licenci 
ČLK k výkonu funkce vedoucího 
lékaře/primáře, řídící a organizační 
schopnosti.

Nabízíme: zajímavé finanční 
ohodnocení (smluvní plat), 
možnost přivést si do svého týmu 
další lékaře, perspektivní 
zaměstnání na moderním 
pracovišti, možnosti částečné 
seberealizace v rámci 
kardiovaskulárního centra, event. 
gastroenterologie, podporu dalšího 
odborného vzdělávání, výhledově 
možnost získání služebního vozu.
Předpokládaný nástup: leden 2011.
Přihláška musí obsahovat základní 
osobní a kontaktní údaje, životopis 
s přehledem dosavadní praxe 
a výčtem odborných znalostí 
a dovedností, kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, licenci 
ČLK, výpis z rejstříku trestů  
ne starší 3 měsíců.

Písemné přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 30. 10. 2010 
na adresu: Vítkovická nemocnice 
a. s., sekretariát vedení společnosti, 
Zalužanského 1192/15,  
703 84 Ostrava-Vítkovice,  
tel. 595 633 051

ZDN 101017324

Primář/primářka

Nemocnice Třebíč, přísp. 
organizace
vypisuje výběrové řízení na funkci 
primáře Interního oddělení.
Odkaz na www.nem-tr.cz

ZDN 101017499

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo akademického 
pracovníka – učitele vysoké školy 
s částečným pracovním úvazkem 
pro obor zátěžové fyziologie 
a tělovýchovného lékařství pro 
Kliniku rehabilitace 
a tělovýchovného lékařství  
2. LF UK v Praze a FN Motol.

Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
zkušenost s výukou na VŠ, 
perspektiva získání titulu Ph.D., 
aktivní publikační činnost, 
schopnost výuky v AJ.
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 
a alespoň 2 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 101017327

Ředitel/ředitelka

Pardubický kraj jako jediný 
akcionář Orlickoústecké 
nemocnice, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
osazení funkce ředitele/ředitelky 
Orlickoústecké nemocnice, a. s.

Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání nejlépe medicínské, 
ekonomické nebo právní aj., 
alespoň 10 let odborné praxe, 
zkušenosti v řízení a znalost 
ekonomiky zdravotnictví, 
organizační, řídící a komunikační 
schopnosti, dobrá znalost 
problematiky nemocnic 
a akciových společností, občanská 
a morální bezúhonnost, dobrý 
zdravotní stav.

Požadované doklady k přihlášce: 
vyplněný osobní dotazník, 
strukturovaný životopis 
s uvedením údajů o dosavadních 
zaměstnáních a odborné praxi, 

úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, návrh 
koncepce řízení Orlickoústecké 
nemocnice, a. s. (max. 5 stran 
strojopisu A4) v českém jazyce, 
osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
lékařské potvrzení o zdravotní 
způsobilosti k výkonu funkce 
ředitele nemocnice ne starší  
2 měsíců, souhlas s prověřením 
podle zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací 
a bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo 
platné osvědčení NBÚ, prohlášení 
o souhlasu s použitím osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, pro 
výběrové řízení.

Další informace podá a přihlášky 
přijímá Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor zdravotnictví, 
Komenského náměstí 125,  
532 11 Pardubice, tel. 466 026 444, 
popřípadě i 466 026 139 
a 466 026 142, a to nejpozději  
do 20. 10. 2010. 

ZDN 101017331

Primář/primářka

Ředitel Fakultní nemocnice 
Brno, Jihlavská 20,  
625 00 Brno
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář Léčebny 
pro dlouhodobě nemocné FN 
Brno.

Kvalifikační předpoklady:  
VŠ vzdělání (LF), specializovaná 
způsobilost lékaře podle zákona  
č. 95/2004 Sb., praxe v oboru min. 
10 let, zkušenosti s paliativní péčí 

nebo hospicovou péčí výhodou, 
publikační činnost, znalost cizího 
jazyka, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti, 
morální a občanská bezúhonnost.
Požadované dokumenty: přihláška 
do výběrového řízení, osobní 
dotazník, životopis s přehledem 
profesní praxe, doklady 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší 90 dnů), 
licence ČLK pro výkon funkce 
primáře, lustrační osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., čestné 
prohlášení dle § 4 odst. 3) zákona 
č. 451/1991 Sb., písemný návrh 
koncepce práce v uvedené funkci, 
souhlas s využitím poskytnutých 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte na 
adresu: FN Brno, zaměstnanecké 
oddělení, J. Šubrtová, Jihlavská 20, 
Brno, do 31. 10. 2010.

ZDN 101017151

Lékař/lékařka

Ředitel Fakultní nemocnice 
Hradec Králové
vypisuje výběrové řízení na místo 
vedoucího ambulantního lékaře 
osteocentra Ústavu klinické 
biochemie a diagnostiky.
Požadujeme: magisterské 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
specializovanou způsobilost 
v oboru vnitřní lékařství, 
endokrinologie, revmatologie, 
ortopedie, případně jiném blízkém 
oboru, praxi v klinické osteologii 
vítáme, schopnost samostatné 
práce a organizační schopnosti, 
předpoklady pro vědeckou práci 
a vedení klinických studií, znalost 
práce na PC, znalost anglického 
jazyka a publikační aktivitu 
vítáme.

Nabízíme: práci ve špičkovém 
zdravotnickém zařízení, možnost 
odborného a profesního růstu, 
zaměstnanecké výhody, 
zvýhodněné ubytování pro 
svobodné.
Platové podmínky podle platných 
předpisů.
Nástup po vzájemné dohodě.
Případné informace na tel. 
495 833 810, sekretariát přednosty 
ústavu.

Písemné přihlášky doložené 
kopiemi dokladů o získané 
kvalifikaci, životopisem 
a přehledem o průběhu předchozí 
praxe zasílejte do dvou týdnů po 
uveřejnění na adresu: odbor 
personálních vztahů, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, 
Sokolská 581, 500 05 Hradec 
Králové.
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Zástupce/zástupkyně

Náměstek ředitele pro LP 
Městské nemocnice 
v Litoměřicích
vypisuje výběrové řízení na funkci 
zástupce/zástupkyně primářky 
gyn.-por. oddělení. 
K přihlášce připojte ověřené kopie 
dokladů o vzdělání, platný výpis 
z rejstříku trestů a stručný 
životopis s uvedením údajů 
o dosavadním zaměstnání, 
prohlášení na ochranu osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
v platném znění. Zájemce o funkci 
musí splňovat podmínky 
způsobilosti podle zákona  
č. 95/2004 Sb., o lékařských 
zdravotnických povoláních a ČLK.

Písemné přihlášky zasílejte 
nejpozději do 31. 12. 2010  
na adresu: Městská nemocnice 
v Litoměřicích, sekretariát ředitele, 
paní Petra Lisá, Žitenická 18,  
412 01 Litoměřice. 

ZDN 1010 16510

n Volná místa

Psycholog

Klinika Psychiatrického 
centra Praha
přijme na úvazek 1,0 klinického 
psychologa, na dobu určitou.
Podmínkou je atestace z klinické 
psychologie, výhodou je funkční 
specializace z psychoterapie.
Hlavní náplní práce bude 
diagnostika (včetně diferenciální) 
psychotických poruch, spolupráce 
na léčebném režimu uzavřeného 
oddělení, psychoterapie.

Požadujeme schopnost samostatné 
psychologické práce a předchozí 
zkušenosti s psychotickými 
pacienty, ochota zapojit se do 
výzkumných projektů vítána.
Předpokládaný termín nástupu  
je 1. 1. 2011.

Zájemci mohou posílat svoje 
žádosti spolu se strukturovaným 
životopisem do 31. 10. 2010 
písemně na adresu: Psychiatrická 
klinika PCP, Ústavní 91,  
181 03 Praha 8, nebo elektronicky 
na adresu: mohr@pcp.lf3.cuni.cz

ZDN 101017320

Lékař/lékařka

Chirurgická nemocnice 
DELTA, spol. s r. o. se sídlem 
Drobného 38–40, 602 00 Brno
přijme do nového provozu 
lékaře anesteziologa s praxí.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, trestní 

bezúhonnost, loajalitu, 
nadstandardní přístup 
k pacientům/plnění pracovních 
povinností, znalost AJ/NJ 
výhodou.

Nabízíme: nadstandardní finanční 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 
spolupráci při zajištění bydlení, 
příspěvek na vzdělávání, závodní 
stravování, práci v centru Brna, 
další výhody. Nástup podle 
dohody.

Kontakt: tel. 532 149 412,  
e-mail: bartl@nemocnicedelta.cz, 
kellnerova@nemocnicedelta.cz

ZDN 101016836

Fyzioterapeutka

Hledám fyzioterapeutku 
pro soukromou ordinaci 
fyzioterapie, Praha 10, 
Plaňanská 1.
Ordinace je zaměřená na metodu 
Ludmily Mojžíšové, tedy 
absolvovaný kurz vítán, ale není 
podmínkou. 
Tel. 603 322 262

ZDN 101017193

Lékař/lékařka

Nemocnice Třebíč, p. o.
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku se zájmem o vnitřní 
lékařství.
Interní kmen nebo I. atestace 
v oboru vítána, ale není 
podmínkou.

Nabízíme: náborový příspěvek až 
100 000 korun, garanci umožnění 
získání specializované způsobilosti, 
výhodné platové podmínky, 
zajištění ubytování, zvýhodněné 
stravování, příspěvky  
na rekreaci aj.

Kontaktní osoba prim.  
MUDr. Martin Tesák,  
tel. 568 809 442,  
e-mail: mtesak@nem-tr.cz

ZDN 101017164

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice  
Na Bulovce 
hledá lékaře do služeb dětské 
pohotovosti.  
(všední dny 16.00–7.00 hod., 
víkendy a svátky 24 hodin).
Výhodná hodinová sazba. 
Požadavky: atestace nebo 
specializovaná způsobilost v oboru 
dětské lékařství nebo v oboru 
praktický lékař pro děti a dorost.

Bližší informace podá  
prim. MUDr. Ivan Peychl,  
tel. 266 082 384,  
e-mail: ivan.peychl@fnb.cz

ZDN 101017167

Lékař/lékařka

Centrum kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie 
v Brně přijme:
l  lékaře/ku na transplantační 

oddělení se zaměřením na 
transplantace ledvin

Požadavky: atestace I. st. z interny 
nebo uzavřený interní kmen, 
atestace z nefrologie vítána, znalost 
anglického jazyka, předpoklady 
pro klinický výzkum.
Nabízíme: atraktivní pracovní 
prostředí ve specializovaném centru, 
zajímavé platové podmínky, 
možnost dalšího vzdělávání. 

l  lékaře/ku radiologa se 
zaměřením na počítačovou 
tomografii pro nové pracoviště 
CT angio

Požadavky: atestace z radiologie, 
znalost anglického jazyka, 
předpoklady pro klinický výzkum.
Nabízíme: atraktivní práci 
s novými technologiemi, zajímavé 
platové podmínky, možnost 
dalšího odborného růstu.

l  rtg asistenta pro nové pracoviště 
CT angio

Požadavky: vzdělání – SZŠ nebo 
VOŠ obor rtg laborant, praxe 
v oboru.
Nabízíme: atraktivní práci 
s novými technologiemi, zajímavé 
platové podmínky.

Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem 
zasílejte do 31. 10. 2010 na adresu: 
Centrum kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie Brno, 
Pekařská 53, 656 91 Brno.

ZDN 101017170

Lékař/lékařka

Slezská nemocnice Opavě, p. o.
přijme lékaře na interní oddělení, 
absolventa lékařské fakulty, 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, práci 
s moderní diagnostickou 
technikou, využívání vyspělých 
diagnostických metod a léčebných 
prostředků, 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 (podle odbornosti).

Požadujeme: ukončené vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, 
zdravotní způsobilost, trestní 
bezúhonnost.
Vítáme: flexibilitu a chuť vzdělávat 
se, samostatnost, komunikační 
schopnost. 
Bližší informace vám rád podá 
primář interního oddělení  
MUDr. Tomáš Mareth, e-mail: 
tomas.mareth@nemocnice.opava.cz, 
tel. 553 766 220

ZDN 101017173

Lékař/lékařka

Diagnostická laboratoř  
s. r. o. Teplice 
přijme do mikrobiologické 
laboratoře lékaře nebo bioanalytika 
(RNDr., ing., Mgr.).
Přednost mají uchazeči se 
specializovanou způsobilostí nebo 
v přípravě k atestaci.
Podle dohody možnost 
i zkráceného pracovního úvazku.
V případě vašeho zájmu 
kontaktujte prosím vedoucí 
lékařku mikrobiologie  
MUDr. Petru Havlovou,  
tel. 417 560 942,  
e-mail: petra.havlova@dl.cz,  
či jednatelku společnosti  
MUDr. Janu Prokešovou,  
tel. 417 578 040,  
e-mail: jana.prokesova@dl.cz

ZDN 101017186

Lékař/pediatr

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme atestovaného lékaře/ku 
pediatra pro Urgentní příjem dětí 
a LSPP.
Nabízíme: komplexní pediatrii 
v přátelském kolegiálním 
prostředí, neobyčejné laboratorní 
zázemí, výbornou praxi, pracovní 
růst, různé druhy směn, možnost 
ubytování.

Kontakt: prim. MUDr. Mikulecká, 
CSc., Urgentní příjem dětí, 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
e-mail: marie.mikulecka@fnmotol.cz, 
mikuleckamarie@hotmail.com. 
Info: 22443 3683, 3654

ZDN 101017176

n Různé

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

ZDN 101014862

Koupím gynekologickou 
ambulanci v Praze a okolí.
Tel. 776 602 688

ZDN 101016836 In
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