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n Výběrová řízení

Vrchní sestra

Ředitel Územního střediska 
záchranné služby 
Středočeského kraje, 
Vančurova 1544,  
272 01 Kladno
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce vrchní sestra 
zdravotnických operačních 
středisek (ZOS).
Požadavky: ukončené nebo 
zahájené studium na VŠ nebo 
VOŠ, nejméně 10 let praxe v oboru 
(ZOS), výhodou praxe při řízení 
většího kolektivu pracovníků, 
základní znalosti v oblasti 
informačních technologií, 
způsobilost k výkonu povolání 
nelékařského zdravotnického 
pracovníka podle zákona  
č. 96/2004 Sb., organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 
morální a občanská bezúhonnost, 
negativní osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., předložení 
koncepce pro efektivní řízení 
zdravotnických operačních 
středisek na úrovni právnické 
osoby zřízené krajem  
(max. 2 stránky).

Požadované doklady k přihlášce: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, ověřená fotokopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, souhlas 
se zpracováním osobních údajů.
Písemné přihlášky přijímá do  
26. listopadu 2010 zaměstnanecké 
oddělení ÚSZS SČK.

ZDN 101019144

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 101016511

n Volná místa

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.
přijme lékaře/lékařku pro závodní 
preventivní péči.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovanou 
způsobilost v oboru vnitřní 
lékařství nebo všeobecné praktické 
lékařství, schopnost samostatné 
práce, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: nadstandardní smluvní 
plat (od 50 000 Kč), profesní růst, 
možnost ubytování, 
zaměstnanecké benefity.
Kontakt: Ivana Manová, e-mail: 
ivana.manova@nemlib.cz,  
tel. 485 312 794.

Životopisy zasílejte na e-mailovou 
nebo níže uvedenou adresu: 
Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
Ivana Manová, personální 
oddělení, Husova 10,  
460 63 Liberec 1-Staré Město.

ZDN 101019193

Lékař/lékařka

Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace
přijme na plný úvazek lékaře/ku  
se specializovanou způsobilostí 
v základních oborech, 
bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., pro výjezdové 
stanoviště Louny.
Do konce roku 2010 možnost 
získání bytu.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Individuální podmínky budou 
dohodnuty při osobním jednání. 
Kontakt: MUDr. Karel Dostál, 
náměstek LPP, tel. 475 234 520, 
e-mail: dostal.karel@zzsuk.cz, 
nebo Eva Chlivenyiová, ved. PaM, 
tel. 475 234 541,  
e-mail: chlivenyiova.eva@zzszk.cz

ZDN 101019182
Inzerce 101019420  
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Lékař/lékařka

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.
přijme lékaře/lékařku na 
transfuzní oddělení.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovanou 
způsobilost v oboru hematologie 
a transfuzní lékařství, příp. 
ukončený interní nebo pediatrický 
kmen nebo perspektiva jeho 
blízkého ukončení, trvalý zájem 
o obor hematologie a transfuzního 
lékařství, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., znalost práce na PC 
(Word, Excel), znalost anglického 
jazyka.
Nabízíme: smluvní plat  
(30 000–50 000 Kč) podle vzdělání 
a praxe, možnost profesního růstu 
na moderně vybaveném pracovišti, 
příjemné pracovní prostředí, 
možnost ubytování (ubytovna, 
služební byt), 5 týdnů dovolené, 
zaměstnanecké výhody (např. 
příspěvek na stravování, příspěvek 
na penzijní nebo životní pojištění).
Nástup možný ihned.
Kontakt: prim. MUDr. Renata 
Procházková, Ph.D., e-mail:  
renata.prochazkova@nemlib.cz, 
tel. 485 312 518.
Životopisy zasílejte na výše 
uvedenou e-mailovou adresu nebo 
poštovní adresu: Krajská 
nemocnice Liberec, a. s.,  
Ivana Manová – personální 
oddělení, Husova 10,  
460 63 Liberec 1.

ZDN 101019190

Více pozic

Klinika ESET přijme
l  psychiatra na pozici ved. lékaře 

odd. a stacionáře pro organické 
psychické poruchy

l  sestru – koterapeuta pro práci 
v denním stacionáři

l  klinického psychologa pro práci 
s dospělou klientelou

Strukturované CV zasílejte na: 
ESET, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax: 242 485 855.

ZDN 101019178

Lékař/lékařka

Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov,  
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru 
lékaře s atestací, ve specializační 
přípravě, příp. absolventa LF 
v oboru:
l  neurologie, gynekologie 

a porodnictví, anesteziologie 
a intenzivní medicína, urologie, 

oftalmologie, patologie a vnitřní 
lékařství

Nabízíme: moderně vybavená 
pracoviště, perspektivu dalšího 
odborného růstu, možnost 
celoživotního vzdělání, 
nadstandardní platové podmínky, 
zajištěné ubytování.
Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Ivan Pavlák, 
náměstek LPP, tel. 554 690 144, 
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz. 
Sdružené zdravotnické zařízení 
Krnov, I. P. Pavlova 9,  
794 01 Krnov

ZDN 101019186

Rentgenolog

Poliklinika I. Kralupy nad 
Vltavou
přijme lékaře rentgenologa na VPP 
k popisování skiagrafických snímků.
Pracovní podmínky dohodou.
Bližší informace poskytne  
rtg. oddělení, tel. 315 725 604, 
737 751 404.

ZDN 101019090

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 101017617

Psychiatr

Zavedená psychiatrická 
ambulance v Ústí nad Labem 
a Děčíně
hledá na plný úvazek:
l  psychiatra pro dospělé
l  dětského psychiatra

Nabízíme: příznivé platové 
podmínky + zaměstnanecké 
benefity, atestace není podmínkou, 
vzdělávací proces podpoříme, 

bydlení podle potřeby zajistíme.
Solidní jednání – dlouhodobá 
spolupráce.
Kontakt: e-mail: petrzahr@volny.cz, 
mobil 603 975 257.

ZDN 101019073

Cytogenetik

Soukromé zdravotnické 
zařízení ve Zlíně
hledá na pozici cytogenetika 
absolventa/ku přírodovědecké 
fakulty, obor obecná biologie, 
fyziologie živočichů, popř. 
molekulární biologie nebo 
příbuzné obory.
Požadujeme nekonfliktní 
vystupování, pečlivý přístup 
a ochotu naučit se cytogenetické 
metodiky – karyotypování 
a molekulární cytogenetiku (FISH).
Na tuto pozici přijmeme 
i absolventa/ku bez praxe.
Výhodou je znalost AJ a status 
zdravotnického pracovníka.
Nabídky životopisu zasílejte na 
e-mail: traxlerova@imalab.cz

ZDN 101018668

Lékař/lékařka

Moderní Nemocnice  
Sušice o. p. s.
přijme:
l  sekundárního lékaře na interní 

oddělení s výhledem funkčního 
místa (atestace v oboru inter. 
lékařství, kardiologie apod.) 

l  lékaře pro lůžka následné péče 
chirurgického a interního 
oddělení 

l  pediatra, příp. praktického 
lékaře pro děti a dorost (podle 
domluvy možný i zkrácený 
úvazek)

l  fyzioterapeuta

Nabízíme: zázemí nemocnice  
se 160 lůžky akutní i následné péče 
v základních oborech včetně 

multidisciplinární JIP a RLP, 
kolegiální atmosféru 
s nadstandardními pracovními 
podmínkami, zajímavé ohodnocení 
odpovídající zastávané pozici, 
profesní růst s intenzivním dalším 
vzděláváním, ubytování v areálu 
nemocnice s možností služebního 
bytu, atraktivní prostředí centrální 
Šumavy s nabídkou plného 
sportovního i kulturního vyžití. 
Nástup podle dohody.
Bližší informace na tel. 
376 530 216 – MUDr. Jiří Šedivý, 
ředitel, 376 530 220, 777 113 976 – 
MUDr. Choc, nám. pro LP, e-mail: 
sekretariat@nemocnice-susice.cz 
nebo choc@nemocnice-susice.cz

ZDN 101018741

n Různé

Koupím oftalmologickou 
praxi v Praze
Kontakt: tel. 605 021 423, nebo 
e-mail: ocnilekar@email.cz.

ZDN 101019129

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

ZDN 101014866

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 101018248

Přenechám zavedenou RHB 
praxi
Rozsáhlá spádová oblast v areálu 
PK, elektro, LTV, vodoléčba – 
včetně vybavení, okr. ČB.
Kontakt: tel. 604 898 510, e-mail: 
DStejskalova1@seznam.cz

ZDN 101018113

personální 
inzerce
je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany 
nebo na e-mailové adrese:

kunova@mf.cz
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