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n Výběrová řízení

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního lékaře/lékařku 
pro urologické oddělení.
Požadujeme: ukončené VŠ 
vzdělání, zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., znalost 
světových jazyků, zájem 
o postgraduální doktorandské 
studium.
Nabízíme: práci na akreditovaném 
pracovišti, podporu odborného 
růstu a dobré pracovní podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu: ihned nebo podle 
dohody.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč, k rukám  
paní Márii Bergmanové.
Kontakt: 
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz, 
tel. 261 082 388  
nebo na e-mail: urologie@ftn.cz

ZDN 101019457

Přednosta

Ředitel Pardubické krajské 
nemocnice, a. s., a děkan 
Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice
vypisují výběrové řízení na 
obsazení vedoucího místa 
přednosty Kliniky 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializace v oboru 
otorinolaryngologie, vědecko- 
-pedagogický titul profesor nebo 
docent (habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona), případně 
vědecká hodnost Ph.D. (CSc.) 
s možností zahájení habilitačního 
řízení. Předpoklady podle zákona  
č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, osobnostní 

a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu kliniky, trestní a morální 
bezúhonnost.
Písemné přihlášky doložené 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
přehledem vědecké a publikační 
činnosti, doporučeními dvou 
odborných ručitelů a výpisem 
z rejstříku trestů je nutno doručit 
nejpozději do 10. 1. 2011 v obálce 
označené „Výběrové řízení – 
neotvírat“ na adresu:  
Pardubická krajská nemocnice, a. s., 
personální oddělení, Kyjevská 44, 
532 03 Pardubice.

ZDN 101018121

n Volná místa

Lékař/lékařka

Kardia s. r. o. – nestátní 
zdravotnické zařízení  
se zaměřením na pracovně 
lékařskou a preventivní péči
hledá do svého týmu lékaře do 
ambulance v Praze.
Požadujeme: odbornost pracovní, 
interní nebo praktické lékařství, 
případně hygiena – možno 
i absolvent, ochotu se dále 
vzdělávat, spolehlivost a vstřícnost.
Nabízíme: zajímavé finanční 
ohodnocení, při dojíždění služební 
automobil, odborné zaškolení 
a vzdělávání. 
Kontakt: Mgr. Zuzana Škrampalová, 
tel. 724 535 282, 272 084 463, 
e-mail: jobs@kardia.cz. 
Poskytnutím svých osobních údajů 
zahrnutých do životopisu dává 
odesílatel souhlas k jejich 
zpracování a uchování v plném 
rozsahu v personální databázi 
společnosti Kardia s. r. o.,  
IČ 49356925, v souladu  
se zákonem č. 101/2000 Sb.,  
a to na dobu do písemného 
odvolání tohoto souhlasu.

ZDN 101019460

Absolvent

Mělnická zdravotní, a. s., 
Nemocnice Mělník
ORL oddělení přijme: absolventa 
lékařské fakulty, lékaře se 
specializací a způsobilostí v oboru 
nebo lékaře ve speciální přípravě.
Nabízíme dobré pracovní 
podmínky na akreditovaném 
pracovišti podle platných 
vzdělávacích programů, 
odpovídající finanční ohodnocení, 
penzijní připojištění, možnost 
dalšího vzdělání.

Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Aleš Kejmar, 

primář ORL oddělení,  
tel. 315 639 285, 603 880 438, 
e-mail:  
ales.kejmar@nemocnicemelnik.cz

ZDN 101019272

Pediatr

Hledám pediatra k převzetí 
perspektivní menší ordinace 
PLDD v okr. Karviná
Kontakt: tel. 596 816 813 večer, 
e-mail: sodeor@centrum.cz

ZDN 101019349

Psychiatr

Krizové centrum RIAPS – 
CSSP, Chelčického 39,  
130 00 Praha 3
přijme psychiatra s atestací 
a zájmem o psychoterapii na DPČ 
(pohotovostní služby).
CV zasílejte na adresu KC  
nebo na e-mail:  
gabriela.sivicova@csspraha.cz.
Bližší info na tel. 222 586 768.

ZDN 101019355

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 101017618

Psychiatr

Psychoterapeutické 
centrum v Praze 3
přijme psychiatra 
s psychoterapeutickým výcvikem, 
optimálně systemickým nebo 
příbuzným, na částečný úvazek.
Kontakt: MUDr. Olga Kunertová, 
e-mail: kunertova@gaudia.cz,  
tel. 603 267 514, www.gaudia.cz

ZDN 101019362

Asistent

Hledám asistenta  
do ordinace PLDD v Praze 4
následný převod praxe možný.
Tel. 602 884 240.

ZDN 101019365

Dermatolog

Sdružená dermatologická 
praxe s rozsáhlou 
klientelou v Bavorsku 
v blízkosti západních 
hranic ČR
zaměstná 2 dermatology 
s minimálně 2–3letou praxí 
v oboru.

Akreditované pracoviště – 
možnost složení atestace 
v Německu.
Výhodné platové a pracovní 
podmínky.
Kontakt: e-mail: derma@email.cz, 
tel. 603 448 353.

ZDN 101019080

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 101019074

n Různé

Klinika estetické medicíny
pronajme prostory, konzultační 
místnosti a nadstandardně 
vybavené operační sály v centru 
Prahy.
Více informací na e-mail: 
morelova@asklepion.cz nebo  
na tel. 724 246 714.

ZDN 101019482

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

ZDN 101014867
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