
Výběrová řízení

Zrušení výběrového 
řízení

Ředitel Fakultní 
nemocnice Ostrava 
ruší výběrové řízení na 
obsazení funkce 
přednosty Chirurgické kliniky 
Fakultní nemocnice Ostrava, 
které bylo vyhlášeno ve 
Zdravotnických novinách 
č. 7 dne 11. 4. 2011.

ZDN A111009192

Primář
Nemocnice Kyjov 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce
  primář transfuzního oddělení

Požadavky:
•   splnění předpokladů dle 

zák. č. 95/2004 Sb.,
•   člen ČLK s platnou licencí 

vedoucího lékaře,
•   občanská a morální 

bezúhonnost.

Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
•   stručný životopis s přehledem 

dosavadní praxe,
•   ověřené doklady 

o dosaženém vzdělání,
•   výpis z rejstříku trestů 

(ne starší 90 dnů),
•   doklad o zdravotní 

způsobilosti.

Přihlášky zasílejte na adresu 
Nemocnice Kyjov, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33  Kyjov  
do 31. 5. 2011.

ZDN A111008804

Primář
JESSENIA, a. s., 
Nemocnice Beroun
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce
   primář radiodiagnostického 
oddělení 

pro pracoviště radiodiagnostiky 
a magnetické rezonance

Požadujeme: VŠ lékařské 
vzdělání se specializovanou 
způsobilostí v oboru, nejméně 
10 let praxe v oboru, licence 
ČLK  pro výkon vedoucí 
funkce, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zák. 
č. 95/2004 Sb., organizační 
a řídící schopnosti a negativní 
osvědčení dle zák. č. 451/1991, 
strukturovaný životopis se 
zaměřením na odbornou praxi.

Písemné přihlášky zasílejte 
na sekretariát ředitele: 
Nemocnice Beroun, 
prof. Veselého 493, 
266 56 Beroun 3, 
nebo e-mail: info@nember.cz,  
do 31. 5. 2011.

ZDN A111008801

Primář/Primářka
Náměstek ředitele pro LP  
Městské nemocnice 
v Litoměřicích 
vypisuje výběrové 
řízení na funkci
   primář/primářka 
chirurgického oddělení

Zájemce o funkci musí splňovat 
podmínky způsobilosti 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
o lékařských zdravotnických 
povoláních a ČLK. 

Nejméně 10 let praxe v oboru. 
Vítána atestace z oboru úrazové 
chirurgie (není podmínkou). 

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 101/2000 
Sb. v platném znění. 

Písemné přihlášky zasílejte 
nejpozději do 31. 5. 2011 na 
adresu: Městská nemocnice 
v Litoměřicích, sekretariát 
ředitele, paní Petra Lisá, 
Žitenická 18, 412 00 Litoměřice 

ZDN A111008599

Volná místa

Asistent
PLDD v Horoměřicích 
přijme asistenta na 
částečný úvazek.
Pozdější odprodej praxe 
v dohledné době.

Kontakt: 606 400 631 
ZDN A111009147

Lékaři
Nemocnice Kyjov 
přijme lékaře pro obory:
   urologie
   ortopedie
   anestezie a resuscitace
   neurologie

Bližší informace pí Patočková, 
tel.: 518 601 211, 606 777 136 

e-mail: 
michaela.patockova@nemkyj.cz

ZDN A111009077

Lékaři – Blízký východ
Rehabilitation physicians 
(physiatrists), ICU doctors 
(intensivists), emergency 
medicine doctors, 
Anesthesiologists, Staff  
Nurse, Ergotherapist
urgently needed for hospitals 
and clinics in the Middle East
please do not hesitate to 
contact me if you require 
further information
jan.farda@brainhunters.net

ZDN A111009043

Fyzioterapeutka
Zavedené rehabilitační 
pracoviště 
– kvalitně vybavené, 
poblíž Ohrady na Žižkově, 
hledá na výpomoc šikovnou 
fyzioterapeutku, OSVČ s praxí.

Info na tel.: 605 015 204
ZDN A111009186

Lékař – Německo
Artzt (Assistenz oder Fach) 
für Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin  
für unseren Kunde  
– Lungenklinik in Deutschland. 
Mehr Information auf: 
www.optima-recruit.cz.

Kontakt person: Lenka Klusová,  
tel.: +420 739 571 561.

ZDN A111009034

Více pozic
Nemocnice Český 
Krumlov, a. s.,

přijme na oddělení GPO
   lékaře s atestací II. stupně 
nebo se specializovanou 
způsobilostí v oboru GPO

– v případě nástupu bude 
vyplacen náborový příspěvek 
ve výši 100 000 Kč.

   lékaře s atestací I. stupně 
– v případě nástupu bude 
vyplacen náborový příspěvek 
ve výši 70 000 Kč.

   lékaře v přípravě na atestaci
–v případě nástupu bude 
vyplacen náborový příspěvek 
ve výši 50 000 Kč.

 všeobecnou sestru se 
specializací pro perioperační 
péči nebo v přípravě 
na tuto specializaci na 
oddělení operačních sálů
– v případě nástupu bude 
vyplacen náborový příspěvek 
ve výši 20 000 Kč.
   
Výborné mzdové podmínky. 
Možnost ubytování. 
Bližší informace při 
osobním jednání. 

Kontaktujte MUDr. Floriána, 
místopředsedu představenstva, 
tel.: 722 952 439, e-mail: 
jindrich.florian@nemck.cz 
nebo personální oddělení, 
tel.: 380 761 361, e-mail: 
marie.markova@nemckr.cz

ZDN A111008794

Auditor
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
přijme auditora kvality 
zdravotnické péče
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je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

Jiřina Hollá
e-mail: holla@mf.cz
tel.: 724 561 805
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Požadavky: minimálně 
středoškolské vzdělání,
certifikát či osvědčení k výkonu 
auditorské činnosti výhodou,
praxe v oboru auditorské 
činnosti, praxe ve zdravotnictví 
minimálně 3 roky,
zodpovědnost, pečlivost, 
organizační schopnosti,
morální a občanská 
bezúhonnost.

Strukturované životopisy 
s motivačním dopisem 
zasílejte do 31. 5. 2011 na adresu: 
NsP Česká Lípa, a. s.,  
personální odd., 
Purkyňova 1849,  
470 77 Česká Lípa  
nebo na e-mail:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz

ZDN A111009022

Lékař
Nemocnice Slaný
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru dětského 
lékařství s výhledem 
funkčního místa. 

Velmi zajímavé finanční 
ohodnocení. Mzda bude 
sjednána individuálně. Možnost 
ubytování v areálu nemocnice, 
nástup možný ihned.

Nabídky zasílejte na ředitelství 
Nemocnice Slaný, e-mail: 
reditelstvi@nemocniceslany.cz,  
tel.: 312 575 110

ZDN A111007854

Nefrolog/internista
Interní a dialyzační 
centrum Svitavy
přijme do pracovního poměru 
nefrologa nebo internistu.
Nabízíme: nadstandardní 
platové ohodnocení, 
možnost služebního bytu.

Kontakt: Mgr. Norbert Nývlt,  
tel.: 731 155 311, 
e-mail: nyvlt@inmed.cz,  
www.inmed.cz

ZDN A111007710

Lékař/lékařka
Městská nemocnice 
v Litoměřicích 
přijme do pracovního poměru 
   lékaře/lékařku bez 
specializace i se specializací 

na oddělení ARO, chirurgie, 
neurologie, interny, 
urologie, ORL a patologie. 

   lékaře/lékařku pro 
obor psychiatrie 

s výkonem samostatné 
práce v ambulanci.

Požadujeme: odbornou 
způsobilost, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost dle 
zák. č. 95/2004 Sb. a ČLK. 

Písemné žádosti zasílejte na 
adresu: Městská nemocnice 
v Litoměřicích, sekretariát 
ředitele, paní Petra Lisá, 
Žitenická 18, 412 01 Litoměřice. 
Informace přímo:
MUDr. Jiří Štverák, MBA, 
nám. ředitele pro LP, 
tel.: 416 723 702

ZDN A111008594

Hledám

Anestezioložka
Anestezioložka 
krátce v důchodu, 
33 let praxe včetně 
svodné anestezie, ve
všech operačních oborech, 
krátce i na lůžkách 
a u ZS, nabízí záskok na sálech,
nejlépe Praha a Středočeský 
kraj, jednodenní operativa 
vítána, možný i záskok za PL.
Zn. jakýkoli úvazek, e-mail: 
h.vlastimila@seznam.cz

ZDN A111009141

Různé

Lékařské praxe
Ostrava-Mariánské Hory, 
pronájem zasíťovaných 
kancelářských 
prostor 87 m², 
vhodných pro lékařskou praxi 
(původně lékařská ordinace).
Bezbariérový přístup, 
přízemí, klimatizace. 
Výborná dostupnost, 
zastávka tram MHD 70 m. 
Cena 120 Kč/m²/měsíc bez 
energií (el., plyn, voda). 
Volejte na tel.: 603 146 415

ZDN A111009040

Ordinace
Poliklinika v Praze 6 
nabízí k pronájmu ordinace 
lékařům nejlépe těchto 
odborností: PL, dětský lékař, 

neurologie, gynekologie, 
diabetologie, psychiatrie,
endokrinologie, kardiologie. 
Kontakty: medical@comitia.cz,  
tel.: 220 518 080

ZDN A111007088

Lékařské praxe
Odkoupíme za výhodných 
podmínek lékařské praxe 
různých odborností po celé 
ČR, zejména v Praze a okolí.

Kontakt: info@lekari-praha.cz,  
tel.: 775 495 350

ZDN A111007108

Ultrazvuk
Prodám UZ přístroj 
FUKUDA – Tellus – UF750XT, 
vag. i abd. sonda,  
5 let starý, výborný stav.
Tel.: 244 464 192, 607 749 206

ZDN A111007771
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