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n Výběrová řízení

Přednosta/přednostka

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole
vypisují výběrová řízení na dobu 
určitou na místa přednostů klinik:
l  přednosta/ka Kliniky 

anesteziologie a resuscitace

l  přednosta/ka Oční kliniky dětí 
a dospělých

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, 
morální a občanská bezúhonnost.

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 101018639

Zástupce primáře

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce zástupce primáře 
pro intervenční obory a pro 
výchovnou a vědeckou činnost 
Oddělení kardiovaskulárního.
Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru kardiologie, 
vědecký titul (CSc. nebo Ph.D.) 
nebo zařazení do doktorského 
studijního programu, licence  
č. F09 – Invazivní diagnostická 
kardiologie a č. F10 – Intervenční 
kardiologie, pedagogická 
a publikační aktivita, organizační 
a řídící schopnosti.

K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání a udělených titulech 

(nebo o zařazení do doktorského 
studijního programu), přehled 
pedagogických a publikačních 
aktivit, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení a návrh koncepce výchovné 
a vědecké činnosti oddělení 
kardiovaskulárního.
Přihlášky přijímá do 15. 11. 2010 
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 101018359

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro Oddělení 
patologie a molekulární medicíny.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., zájem 
o obor.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu 1. 1. 2011

Kontakt: primář MUDr. František 
Koukolík, DrSc. tel. 261 082 340, 
e-mail: frantisek.koukolik@ftn.cz

ZDN 101018642

Více pozic

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

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

l  Radiologická klinika
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,10
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l  Klinika zubního lékařství
8 odborných asistentů nebo asistentů 
s úvazkem 7x 0,50, 1x 0,60

l  Ústav sociálního lékařství 
a zdrav. politiky

1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,20.
Schopnost metodologické analýzy, 
znalost základů statistického 
třídění, případně programu SPSS, 
výhodou je zájem o výuku 
sociologie či demografie nebo 
veřejného zdravotnictví. 

l  Dětská klinika
4 odborné asistenty nebo asistenty 
s úvazkem 0,10

l  Porodnicko-gynekologická 
klinika

1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,10

Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v oboru, předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou 
publikační činnost, znalost 
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 101018645

Více pozic

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
vypisuje výběrové řízení na
obsazení funkcí:
l  zdravotnický zástupce 

přednosty (primář) pro  
3. chirurgickou kliniku FNM 
a UK 1. LF

Požadavky: specializovaná 
způsobilost z chirurgie, min. 10 let 
praxe v oboru, organizační a řídící 
schopnosti, aktivní znalost alespoň 
jednoho světového jazyka, dobrá 
uživatelská znalost PC (MS Office, 
UNIS), orientace v ekonomice 
zdravotnictví.
K přihlášce doložit: životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
lustrační osvědčení podle zákona 
č. 451/91 Sb., čestné prohlášení ve 
smyslu § 4 zákona č. 451/91 Sb., 
doklad o členství v ČLK, doklad 
o zdravotní způsobilosti a dvě 
reference od odborných ručitelů. 

l  vrchní sestra pro  
3. chirurgickou kliniku FNM  
a UK 1. LF

Požadavky: SZŠ, PSS v oboru, VZŠ 
nebo VŠ, 6 let praxe v oboru, 
organizační a komunikační 
schopnosti, dobrá uživatelská 
znalost PC (MS Office, UNIS), 
orientace v ekonomice 
zdravotnictví.
K přihlášce doložit: profesní 
životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů.

Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení “  
do 22. 11. 2010 na sekretariát 
personální náměstkyně FN v Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

ZDN 101018252

n Volná místa

Zdravotní laborant
/laborantka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
příjme zdravotního laboranta/ku 
laboratorního asistenta/ku pro 
oddělení patologie a molekulární 
medicíny.
Požadujeme: odbornou 
způsobilost podle zákona  
č. 96/2004 Sb., flexibilitu a chuť 
učit se novému, schopnost 
pracovat samostatně i v týmu.
Nabízíme: podporu dalšího 
vzdělávání: nabídka seminářů 
a kurzů Centra pro vzdělávání 

a vědu FTNsP v areálu nemocnice 
zdarma zaměstnanecké benefity, 
příspěvek na dovolenou, vlastní 
rekreační zařízení, příspěvek na 
pobyty v táborech pro děti 
zaměstnanců, příspěvek z FKSP na 
očkování proti chřipce a na 
masáže, příspěvek na penzijní 
připojištění nebo soukromé 
životní pojištění, příspěvky na 
kulturní akce (společenské večery, 
divadlo, zájezdy v ČR i cizině), 
závodní stravování (cena oběda 
pro zaměstnance je 16 Kč), 
možnost sportovního vyžití přímo 
v areálu nemocnice (aerobik, 
volejbal, tenis), bezúročné půjčky 
na bytové účely ve výši 30 000 až 
50 000 Kč.

Kontakt: vrchní laborantka 
Marcela Štecherová, telefon:  
261 08 2577,  
e-mail: marcela.stecherova@ftn.cz, 
mobil: 731 192 158

ZDN 101018255

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení Nemocnice  
Tanvald s. r. o.
přijme do pracovního poměru 
lékaře:
chirurga s atestací, eventuálně se 
specializací z traumatologie
internistu s atestací, případně bez 
atestace.
Nabízíme: výhodné platové 
podmínky formou smluvního 
platu, zázemí prosperující 
společnosti, 5týdenní dovolenou, 
zaměstnanecké benefity.
Možnost dalšího odborného růstu, 
ubytování zajištěno.

Kontakt: prim. MUDr. J. Pola,  
tel. 483 367 311,  
e-mail: josef.pola@nemtnv.cz,  
Věra Chvojková, tel. 483 367 354, 
e-mail: vera.chvojkova@nemtnv.cz

ZDN 101018618

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme lékaře/ku pro oddělení 
urgentního příjmu dospělých.
Požadavky: at. i interny, chirurgie 
nebo A-R.
Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, směnný provoz 
(12hodinové směny) umožňující 
další pracovní a zájmové aktivity, 
mladý a přátelský kolektiv, 
moderně vybavené pracoviště, 
ubytování pro mimopražské.
Kontakt: Prim. MUDr. Jiří Zika, 
Odd. urgentního příjmu pro dosp., 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
e-mail: jiri.zika@fnmotol.cz,  
tel. 22443 6767, 6713; 605 227 462
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Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme sekundárního lékaře pro 
Ortopedickou kliniku UK 2. LF 
a FNM – dětská ortopedie.
Plný úvazek, event. částečný 
spojený s vědeckou činností.
Nástup ihned.

Písemné nabídky s CV zasílejte: 
Ortopedická kl. 2. LF, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, e-mail:  
michaela.bezroukova@lfmotol.cuni.cz, 
tel. 22443 2801

ZDN 101018627

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Interní kliniku UK  
2. LF sekundárního lékaře se 
zájmem o obor.
Nástup dohodou.

Písemné nabídky s CV zasílejte: 
sekretariát Interní kliniky 2. LF, FN 
Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
e-mail: interna@fnmotol.cz

ZDN 101018621

Lékař/lékařka

Zdravotnická záchranná 
služba Olomouckého  
kraje, p. o. 
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro výjezdová stanoviště 
ÚO Olomouc.
Kvalifikační předpoklady: atestace
v základním oboru a licence 
z urgentní medicíny.
Vítaná praxe na záchranné službě. 
Nástup možný ihned.

Písemné žádosti včetně profesního 
životopisu zasílejte na adresu: 
Zdravotnická záchranná služba 
OK, p. o., sekretariát ředitele, 
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc

ZDN 101018635

Sestra

NCO NZO Brno
přijme všeobecné sestry 
specialistky – v chirurgických 
oborech a v psychiatrii – na pozici 
pedagogického pracovníka.
Praxe u lůžka min. 5 let.

Bližší informace na tel. 543 559 513 
nebo na www.nconzo.cz 

ZDN 101018367

Lékař/lékařka

Chirurgická ambulance 
v Praze 10
přijme ihned lékaře na částečný 
úvazek do ambulance.
Nadstandardní platové 
ohodnocení.

Kontakt: tel. 606 204 765,  
e-mail: sicio@email.cz

ZDN 101018347

Lékař/lékařka

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

l  lékaře na ARO (možno 
i absolventi)

l  lékaře na interní oddělení

l  lékaře absolventy na jiná 
oddělení

Požadavky: VŠ, atestace vítána.

Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Nabízíme: možnost ubytování, 
výhodné platové podmínky, dobrý 
kolektiv.

Kontakt: tel. 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 101018242

Fyzioterapeut

Oblastní nemocnice  
Náchod a. s.
hledá fyzioterapeuty pro oddělení 
akutní lůžkové rehabilitace 
Nemocnice Náchod.
Nadprůměrné mzdové 
ohodnocení.
Nástup možný ihned.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Oblastní nemocnice Náchod a. s., 
k rukám Mgr. Lukáše Holuba, 
vedoucího oddělení personálního 
rozvoje a mezd, Purkyňova 446, 
547 69 Náchod.

Informace na tel. +420 491 601 651, 
+420 737 271 012, e-mail:  
holub.lukas@nemocnicenachod.cz

ZDN 101017410

Praktický lékař

Soukromé NZZ v Praze 9 na 
metru Vysočanská
hledá PL pro dospělé na částečný 
nebo plný úvazek.
Nástup 1. 1. 2011.

Kontakt: tel. 776 875 512,  
e-mail: info@recepce.eu

ZDN 101017616

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

ZDN 101014865

Nabízíme k pronájmu 230 m2 
podlahových ploch 
bývalého zdravotního 
střediska
v přízemí výškové budovy 
Průmyslového areálu Martinov 
v Ostravě-Martinově v blízkosti 
tramvajové i autobusové zastávky 
MHD Ostrava.
Vhodné pro skupinu lékařů.

Podrobné informace  
na 737 245 925

ZDN 101018353

Přenechám zavedenou 
dermatologickou praxi 
v Bavorsku v těsné blízkosti 
st. hranic s ČR
dermatologovi se spec. 
způsobilostí v oboru. 18 h/týd. – 
200 000 Kč/měs.

Kontakt: derma@email.cz
ZDN 101018247 
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