
personální inzerce Zdravotnické noviny 46 | 15. 11. 2010 | 33

n Výběrová řízení

Asistent/asistentka

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na obsazení 
míst akademických pracovníků:

l  odborná asistentka/odborný 
asistent Ústavu ošetřovatelství

Předpokládaný nástup: od 1. února 
2011.
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,8 (tj. 32 hodin týdně).
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
v příslušném nebo blízce příbuzném 
oboru se zaměřením na 
ošetřovatelství, akademický  titul 
Ph.D. nebo CSc., minimálně 10 let 
odborné praxe, pedagogická praxe 
v oboru výhodou, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou činnost, 
morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.

l  asistentka/asistent Ústavu 
společenských a humanitních věd

Předpokládaný nástup: od 1. února 
2011.
Požadovaná výše úvazku: úvazek ve 
výši 0,8 (tj. 32 hodin týdně).
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
filologického směru v oboru 
anglického jazyka, zaměření na 
odbornou zdravotnickou 
terminologii výhodou, akademický 
titul Ph.D. nebo CSc. výhodou, 
minimálně 1 rok odborné praxe, 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost, morální 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost.

l  lektorka/lektor Ústavu 
radiologických metod

Předpokládaný nástup:  
od 1. března 2011.
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,2 (tj. 8 hodin týdně).
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru se zaměřením  
na radiodiagnostiku, minimálně  
3 roky odborné praxe, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou činnost, 
morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.

l  lektorka/lektor Ústavu porodní 
asistence

Předpokládaný nástup: od 1. února 
2011.
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 1,0 (tj. 40 hodin týdně)
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném oboru se 
zaměřením na porodní asistenci 
nebo ošetřovatelství, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu (porodní 
asistentka), minimálně 3 roky 
odborné praxe, pedagogická praxe 
v oboru výhodou, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou činnost, 
morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo akademického 
pracovníka je třeba doložit: 
vyplněný osobní dotazník UP, 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci, profesní životopis 
s uvedením přehledu o vědecké 
a publikační činnosti.
Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrového řízení  
dne 15. listopadu 2010 ve 
Zdravotnických novinách  
na Děkanát FZV UP, personální 
referát, tř. Svobody 8,  
771 11 Olomouc.

ZDN 101019903

Primář/primářka

Ředitel Ústřední  
vojenské nemocnice Praha
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucího pracovního 
místa primář oddělení ortopedie, 
traumatologie a rekonstrukční 
chirurgie.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru ortopedie, licence České 
lékařské komory k výkonu funkce 
primáře ve zdravotnickém zařízení, 
minimálně 10 let praxe v oboru, 
vědecká hodnost podmínkou, 
pedagogický titul výhodou, 
organizační, komunikační 
a manažerské schopnosti, 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení pracovního 
týmu, uživatelská znalost PC, aktivní 
znalost alespoň jednoho světového 
jazyka, morální a občanská 
bezúhonnost.
Nabízíme: práci v moderním 
akreditovaném zdravotnickém 
zařízení, možnost plné realizace 
v oboru, výhodné platové podmínky, 
možnost ubytování (pro 
mimopražské), závodní stravování, 
příspěvky z FKSP a další 
zaměstnanecké benefity. 
Požadované doklady: přihláška 
s vlastnoručním podpisem, 
strukturovaný profesní životopis, 
úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, osobní 
dotazník (formulář SEVT), originál 
výpisu z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, čestné prohlášení, že proti 
uchazeči není vedeno soudní řízení, 
souhlas s použitím osobních údajů 
pro účely výběrového řízení ve 
smyslu zákona č.101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, 
návrh koncepce provozu 
uvedeného klinického pracoviště.
Termín a místo podání přihlášek:

 přihlášky a požadované doklady 
zašlete písemně, nejpozději do  
22. 11. 2010, na adresu: Ústřední 
vojenská nemocnice Praha, odbor 
personálního řízení, U Vojenské 
nemocnice 1200, 169 02  Praha 6 
(přihlášky lze rovněž odevzdat 
osobně do uvedeného termínu 
v podatelně Pracoviště ochrany 
informací – budova ředitelství ÚVN 
Praha, II. patro).
Do výběrového řízení budou 
přijaty pouze přihlášky obdržené 
do uvedeného termínu. Termín 
konání výběrového řízení bude 
přihlášeným uchazečům oznámen 
po uzavření přihlášek.
Na základě posouzení 
a vyhodnocení zaslaných 
písemných materiálů si ÚVN 
Praha vyhrazuje právo uchazeče 
nepozvat k výběrovému řízení, 
případně nevybrat žádného 
z účastníků výběrového řízení 
nebo zrušit výběrové řízení.
Další případné informace lze 
získat: Ředitel Odboru 
personálního řízení pplk. ing. 
Zdeněk Brabec, tel. 973 202 727, 
e-mail: zdenek.brabec@uvn.cz, 
nebo vedoucí oddělení 
personalistiky ing. Robert Fiala, 
tel. 973 202 750,  
e-mail: robert.fiala@uvn.cz

ZDN 101019787

Vrchní sestra

NH Hospital, a. s.  
Nemocnice Hořovice
vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici vrchní sestra 
dětského oddělení.
Požadavky:  PSS v oboru pediatrie, 
zkušenosti v řídící práci, 
minimálně 10 let praxe v oboru.
Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2010 
na personální oddělení Nemocnice 
Hořovice spolu s životopisem, 
doklady o vzdělání a výpisem 
z trestního rejstříku.
Bližší informace na telefonu 
311 542 277.

ZDN 101019781

Vedoucí ústavu

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa vedoucí ústavu 
histologie a embryologie.
Pracoviště: Ústav histologie 
a embryologie Lékařské fakulty 
v Plzni, Karlovarská 48, Plzeň.
Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání příslušného 
směru, vědecko-pedagogická 
hodnost profesor nebo docent, 
osobní a profesionální předpoklady 
pro řízení odborného a vědeckého 
kolektivu, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené strukturovaným 
životopisem, doklady o vzdělání 
a vědecko-pedagogických 

schopnostech, přehled vědecké 
a publikační činnosti a čestné 
prohlášení o morální 
bezúhonnosti je třeba zaslat do  
30 dnů od data zveřejnění 
výběrového řízení ve Zdravotnických 
novinách na adresu: Děkanát LF UK 
v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 101019794

Vrchní sestra

Představenstvo Vsetínské 
nemocnice a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce vrchní sestry LDN.
Požadavky: odborná způsobilost 
a vysokoškolské nebo vyšší odborné 
vzdělání v oboru ošetřovatelství 
a PSS, praxe minimálně 5 let ve 
zdravotnictví, zkušenosti s vedením 
týmu vítány, základní znalost 
systému ISO a akreditace SAK ČR 
výhodou, morální bezúhonnost, 
komunikační a řídící schopnosti, 
dobrý zdravotní stav.
Nabízíme: odpovídající mzdové 
ohodnocení, benefity podle 
kolektivní smlouvy, pracovní pozici 
v akreditované a certifikované 
nemocnici.
Přihláška uchazeče musí obsahovat: 
profesní životopis (strukturovaný), 
ověřené doklady o vzdělání, 
představu o způsobu, stylu a formě 
výkonu funkce (maximálně dvě 
strany formátu A4).
Přihlášky se přijímají do 30. 11. 2010 
na adrese: Vsetínská nemocnice a. s., 
odbor řízení lidských zdrojů, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín. 
Případně e-mailem:  
pavlica.m@nemocnice-vs.cz
Informace na tel. 571 818 130 – 
vedoucí odboru řízení lidských 
zdrojů.

ZDN 101019802

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty UK 
v  Hradci Králové a ředitel 
Fakultní nemocnice Hradec 
Králové
vypisují výběrové řízení na místo 
přednosty/ky II. interní kliniky.
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN: 
magisterské vysokoškolské 
vzdělání v oboru všeobecné 
lékařství, specializovaná 
způsobilost v oboru vnitřní 
lékařství, hematologie a transfuzní 
lékařství, gastroenterologie, 
revmatologie nebo endokrinologie, 
klinická praxe nejméně 10 let, 
předpoklady pro řízení odborného 
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a vědeckého týmu v daném oboru, 
manažerské schopnosti, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.
(V případě, že uchazeč dosud 
neabsolvoval žádné formální 
manažerské vzdělávání, ochota 
absolvovat jej během prvního roku 
ve funkci).
Na uvedené místo se vztahují 
podmínky zákona č. 451/91 Sb.
K přihlášce na vypsané místo je 
třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké a vědecko-
pedagogické hodnosti, koncepci 
vedení kliniky, přehled o odborné, 
vědecké a výzkumné činnosti včetně 
činnosti publikační a souhlas 
s využitím osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb. 
Platové podmínky podle mzdového 
předpisu Univerzity Karlovy v Praze. 
Ve FN HK podle zákoníku práce, 
doplňujících nařízení vlády a podle 
kolektivní smlouvy.
Přihlášky zasílejte do 30 dnů od 
zveřejnění na sekretariát děkana 
Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové, Šimkova 870,  
poštovní přihrádka 38,  
500 38 Hradec Králové 1.

ZDN 101019810

Více pozic

Děkan Lékařské fakulty  
UK v  Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na místa:
l  vedoucí/ho Subkatedry geriatrie
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru 
(nebo předpoklad k brzkému 
dosažení), soustavná pedagogická 
praxe na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN: 
specializovaná způsobilost v oboru 
geriatrie, specializace v geriatrii 
může být nahrazena 
specializovanou způsobilostí 
v oboru vnitřní lékařství, pokud 
uchazeč věrohodně prokáže 
rozsáhlou klinickou zkušenost 
v oboru geriatrie

l  vedoucí/ho Subkatedry 
revmatologie

Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru 
(nebo předpoklad k brzkému 
dosažení), soustavná pedagogická 
praxe na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN:

specializovaná způsobilost v oboru 
revmatologie, specializace 
v revmatologii může být nahrazena 
specializovanou způsobilostí 
v oboru vnitřní lékařství, pokud 
uchazeč věrohodně prokáže 
rozsáhlou klinickou zkušenost 
v oboru revmatologie

l  vedoucí/ho Subkatedry 
hematologie

Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru 
(nebo předpoklad k brzkému 
dosažení), soustavná pedagogická 
praxe na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN: 
specializovaná způsobilost v oboru 
hematologie a transfuzní lékařství, 
specializace v hematologii 
a transfuzním lékařství může být 
nahrazena specializovanou 
způsobilostí v oboru vnitřní 
lékařství, pokud uchazeč 
věrohodně prokáže rozsáhlou 
klinickou zkušenost v oboru 
hematologie a transfuzní lékařství

l  2 učitele Ústavu klinické 
mikrobiologie s úvazkem 0,5 

Požadavky: magisterské vzdělání 
lékařského směru nebo absolvování 
akreditovaného zdravotnického 
magisterského studijního oboru pro 
přípravu odborného pracovníka 
v laboratorních metodách nebo 
absolvování akreditovaného 
magisterského studijního oboru 
přírodovědného zaměření 
a akreditovaného kvalifikačního 
kurzu odborné zdravotnické 
laboratorní metody nebo 
kvalifikačního kurzu výroba, 
příprava a kontrola léčivých 
přípravků nebo akreditovaného 
magisterského studijního oboru 
přírodovědného, elektrotechnického 
nebo matematicko-fyzikálního 
zaměření a akreditovaného 
kvalifikačního kurzu odborné 
laboratorní metody v ochraně 
a podpoře veřejného zdraví, atestace 
v oboru lékařská mikrobiologie nebo 
vyšetřovací metody v lékařské 
mikrobiologii nebo předpoklad 
jejich brzkého získání, praxe v oboru 
lékařská mikrobiologie vítána, 
předpoklady pro pedagogickou 
činnost v českém i anglickém jazyce 
a pro vědeckovýzkumnou práci

l  2 učitele Kliniky ušní, nosní 
a krční s úvazkem 0,1 a 0,3 
(zástup za RD a MD)

Požadavky: absolvent doktorského 
studia výhodou, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
vědecká výzkumná činnost, 
znalost anglického jazyka, znalost 
práce na PC

l  2 učitele Katedry interních 
oborů s úvazkem 0,2

Požadavky: absolvent doktorského 
studia nebo reálná pravděpodobnost 
jeho dokončení (adekvátní 
publikační výstupy, sepsaná 
disertační práce), zaměření na 
komplexní metabolickou péči 
(klinická výživa, intenzivní 
metabolická péče, diabetologie, 
nefrologie), odborné předpoklady 
pro další kariérní růst (habilitace), 
znalost anglického jazyka, morální 
bezúhonnost, schopnost týmové 
spolupráce

l  učitel Katedry interních oborů 
s úvazkem 0,5 

Požadavky: předpoklad brzkého 
ukončení doktorského studia 
a získání titulu Ph.D., výhled na 
složení atestace v oboru kardiologie 
během 2–3 let, publikační činnost, 
zaměření v oboru kardiologie, dobrá 
znalost angličtiny vzhledem 
k nutnosti české a anglické výuky

l  učitel oddělení ošetřovatelství 
Ústavu sociálního lékařství

Požadavky: magisterské vzdělání 
v oboru ošetřovatelství (Mgr.), 
nejméně 3 roky praxe ve 
zdravotnictví, registrace všeobecné 
sestry podle zákona č. 96/2004, 
organizační schopnosti, předpoklady 
pro pedagogickou a vědecko-
výzkumnou činnost v oboru, znalost 
anglického jazyka výhodou. 
Data nástupu na učitelská místa 
podle dohody.

K přihlášce na vypsaná místa je 
třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké a vědecko-
pedagogické hodnosti, u vedoucích 
míst koncepci vedení subkatedry, 
přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně činnosti 
publikační a souhlas s využitím 
osobních údajů podle zákona  
č. 101/2000 Sb. 
Platové podmínky podle mzdového 
předpisu Univerzity Karlovy v Praze. 
Přihlášky zasílejte do 30 dnů od 
zveřejnění na sekretariát děkana 
Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové, Šimkova 870,  
poštovní přihrádka 38,  
500 38 Hradec Králové 1.

ZDN 101019838

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 140 59   
Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro 
onkologické oddělení.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost

 podle zákona č. 95/2004 Sb., zájem 
o obor, atestace z onkologie vítána.
Nabízíme: zajímavou práci, možnost 
celoživotního vzdělávání, výhodné 
platové podmínky, zaměstnanecké 
benefity. 
Nástup podle dohody.
Přihlášky včetně životopisu, odborné 
a zdravotní způsobilosti a výpisu 
z rejstříku trestů zasílejte obratem do 
zaměstnaneckého odboru FTNsP, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, 
k rukám paní Márii Bergmanové.
Kontakt:  
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN 101019807

Manažer/ka kvality

Nemocnice Kyjov
vypisuje výběrové řízení na pozici 
manažer/ka kvality ve 
zdravotnickém zařízení pro řízení 
systému kvality poskytované péče.
Strukturovaný životopis 
a motivační dopis zasílejte na 
adresu: Nemocnice Kyjov, 
sekretariát, Strážovská 1247,  
697 33  Kyjov, do 30. 11. 2010.
Bližší informace na www.nemkyj.
cz v sekci odborník nebo  
na e-mail:  
michaela.patockova@nemkyj.cz

ZDN 101019692

n Volná místa

Lékař/lékařka

Nemocnice  
Jindřichův Hradec, a. s.
přijme lékaře (i absolventy)  
na ORL oddělení.
Nabízíme: možnost dalšího 
odborného růstu, jsme držiteli 
akreditace pro další vzdělávání, 
denně operativa, pohotovostní 
služby, ubytování a stravování 
zajištěno, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na penzijní připojištění.
Informace u prim.  
MUDr. Bohumila Markalouse, 
 tel. 384 376 147,  
e-mal: markalous@hospitaljh.cz

ZDN 101019899

Sociální sestra

NH Hospital,  a. s. Nemocnice 
Hořovice
přijme pracovnici na pozici 
sociální sestra.
Bližší informace na tel. 311 542 277.

ZDN 101019778

Lékař/lékařka

Interní odd. Nemocnice  
Na Františku
přijme lékaře/ku se zájmem 
o kardiologii.
Absolvování interního kmene, praxe
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 u lůžka a znalost neinvazivních 
vyšetřovacích metod vítány.
Nástup možný od ledna 2011. 
Kontaktní informace doc. MUDr. 
Špaček, CSc., tel. 222 801 263, 
e-mail: spacek@nnfp.cz

ZDN 101019784

Sekundární lékař

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Interní kliniku  
UK 2. LF sekundárního lékaře se 
zájmem o nefrologii včetně 
eliminačních technik.
Výše úvazku i nástup dohodou.
Písemné nabídky se CV zasílejte: 
sekret. Interní kliniky 2. LF,  
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
e-mail: interna@fnmotol.cz

ZDN 101019688

Psycholog

Klinika ESET přijme:
l  atestovaného klinického 

psychologa – vedoucího DS pro 
neurotické pacienty

l  klinického psychologa, 
specializace na děti i dospívající

U obou pozic zasílejte 
strukturovaný životopis na:  
ESET, Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax: 272 940 880.

ZDN 101019609

Lékař/lékařka

AMICA CENTRUM s. r. o., 
soukromá léčebna 
dlouhodobě nemocných 
v Chebu
přijme lékaře/ku s atestací z interního 
lékařství nebo geriatrie (po dohodě 
i jiné odbornosti).
Nabízíme: nadstandardní platové 
podmínky, příjemné pracovní 
prostředí, pravidelnou pracovní 
dobu.
Nástup možný od 1. 1. 2011, 
případně podle dohody.
Kontakt: AMICA CENTRUM s. r. o.,  
Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 
 Jana Křížová, tel. 777 854 366,  
354 415 140.

ZDN 101019616

Lékař/lékařka

Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a. s.
přijme lékaře (i absolventy) na 
interní oddělení a ARO.
Možnost dalšího odborného růstu, 
jsme držiteli akreditace pro další 
vzdělávání.
Nabízíme: ubytování a stravování 
zajištěno, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na penzijní připojištění.

Kontakt: Interní odd.:  
prim MUDr. Richard Stoupenec, 
tel. 384 376 389, e-mail: 
stoupenec@hospitaljh.cz,  
ARO: prim. MUDr. Evžen Boček, 
tel. 384 376 399,  
e-mail: bocek@hospitaljh.cz,  
nebo MUDr. Vít Lorenc,  
tel. 384 376 740,  
e-mail: lorenc@hospitaljh.cz

ZDN 101019552

Lékař/lékařka

Mělnická zdravotní, a. s., 
Nemocnice Mělník – 
neonatologické oddělení 
společně s pediatrickou 
ambulancí pro akutní případy
přijme do pracovního poměru na 
neonatologické oddělení s JIMP 
lékaře pediatry s atestací nebo ve 
specializační přípravě. 

Nabízíme: dobré pracovní podmínky 
na nově zrekonstruovaném 
pracovišti, mladý kolektiv, atraktivní 
finanční ohodnocení s možností 
penzijního připojištění, možnost 
dalšího vzdělávání.
Nástup možný ihned.
Kontakt: MUDr. Jiří Havránek, 
primář neonatologického oddělení, 
tel. 603 880 481, 315 639 367, 
e-mail:  
jiri.havranek@nemocnicemelnik.cz

ZDN 101019605

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 101017619

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme lékaře/ku do závodní 
ordinace.
Požadavky: atestace z všeob. 
lékařství, PC, plný úvazek.
Ubytování pro mimopražské.
Kontakt: prim. MUDr. 
Kulhánková, odd. primární péče, 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5, nebo e-mail: 
jaroslava.kulhankova@fnmotol.cz 
Info: 22443 8559.

ZDN 101019555

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 101018742

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 101019075

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 101019179

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 101019356

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 101019081

Lékař/lékařka

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme lékaře na ARO (možno 
i absolventi).
Požadavky: VŠ, atestace vítána.
Kontakt: tel. 499 502 304  
nebo e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN 101019359

n Různé

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 101018114

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

ZDN 101014868

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