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n Výběrová řízení

Primářka/primářka

Jessenia a. s.  
Nemocnice Beroun,
Prof. Veselého 493  
Beroun 3, 266 56,  
tel. 311 745 220,  
e-mail: info@nember.cz
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář 
radiodiagnostického oddělení  
pro pracoviště radiodiagnostiky.

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 zákona č. 95/2004 Sb., 
organizační a řídící schopnosti  
a negativní osvědčení podle 
zákona č. 451/1991, strukturovaný 

životopis se zaměřením na 
odbornou praxi.

Písemné přihlášky zasílejte na 
sekretariát ředitele Nemocnice 
Beroun, do 20. 12. 2010 na výše 
uvedenou adresu.

ZDN 101021567

Primář/primářka

Ředitel Psychiatrické 
léčebny v Brně
vyhlašuje výběrové řízení  
na funkci primáře/primářky 
diagnosticko-terapeutického 
oddělení č. II.

Požadavky: atestace II. stupně 
nebo specializovaná způsobilost 
v oboru psychiatrie podle  
§ 44 zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění, minimálně 10 let 
praxe, organizační a řídící 
schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost, osvědčení podle 

zákona č. 451/1991 Sb., v platném 
znění. 
Písemné přihlášky se všemi 
náležitostmi podle vyhl. MZ  
č. 247/1993 Sb., v platném znění, 
výpisem z rejstříku trestů, 
životopisem, doklady o dosaženém 
vzdělání a osobním dotazníkem 
zasílejte do 31. 12. 2010 na adresu: 
Psychiatrická léčebna, osobní 
oddělení, Húskova 2, 618 32 Brno.

ZDN 101021197

Vedoucí psycholog

Ředitel Psychiatrické 
léčebny v Brně
vyhlašuje výběrové řízení  
na funkci:  
vedoucí psycholog/psycholožka.
Požadavky: odborná 
a specializovaná 
způsobilost v oboru podle  
§22 zákona č. 96/2004 Sb., 
v platném znění, minimálně 10 let 
praxe, organizační a řídící 
schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost, osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., v platném 
znění.
Písemné přihlášky se všemi 
náležitostmi dle vyhlášky MZ  
č. 247/1993 Sb., v platném znění, 
výpisem z rejstříku trestů, 
životopisem, doklady o dosaženém 
vzdělání a osobním dotazníkem 
zasílejte do 31. 12. 2010 na adresu: 
Psychiatrická léčebna, osobní 
oddělení, Húskova 2, 618 32 Brno.

ZDN 101021200

n Volná místa

Pediatr

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

ZDN 101019351

Lékař/lékařka

Domov sv. Karla 
Boromejského v Praze
přijme zkušeného lékaře na 
lůžkové oddělení, výhledově  
na pozici vedoucího lékaře. 
Atestace v oboru interna, všeobec. 
lékařství nebo geriatrie, dobrá 
znalost PC.

Hledáme lékaře, který bude 
motivovaný ochotou sloužit rád 
seniorům, s laskavým a trpělivým 
přístupem  k nemocným 
i rodinným příslušníkům, 
s osobním nasazením, schopností 
tolerance a týmové spolupráce. 
Nabízíme velmi pěkné a moderní 
prostředí, přátelskou atmosféru 

sehraného kolektivu, vysoce 
profesionální i lidské vedení 
lékařského a ošetřovatelského 
týmu a dobrou pověst zařízení 
s perspektivou dalšího rozvoje.

Více na www.domovrepy.cz, 
kontakt: sestra Konsoláta,  
tel. 776 257 911, CV prosím  
na konsolata@domovrepy.cz

ZDN 101021431

Lékař/lékařka

Lékaře specialistu v oboru 
dětská neurologie na úvazek 
1,0 pro Kliniku dětského 
a dorostového lékařství 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze,  
Ke Karlovu 2, Praha 2.
Nabízíme vysoce odbornou 
a zajímavou práci na nově 
otevřeném pracovišti, v novém 
moderním prostředí.

Nástup 1. 2. 2011.
V případě zájmu kontaktujte 
přednostu kliniky  
prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., 
tel. 224 967 734,  
e-mail: jiri.zeman@vfn.cz

ZDN 101021434

Radiolog

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.,
lékař/ka na oddělení radiologie.
Počet volných míst: 2

Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, trvalý zájem 
v oboru radiologie a zobrazovací 
metody, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona č. 
95/2005 Sb., znalost práce na PC 
(Word, Excel), výhodou atestace/
odborná/specializovaná 
způsobilost v oboru, znalost 
diagnostiky na CT a MRI.

Nabízíme: možnost profesního 
růstu (plné spektrum 
diagnostických metod), smluvní 
plat, příjemné pracovní prostředí, 
mladý kolektiv, možnost 
ubytování, zaměstnanecké výhody 
(např. příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní pojištění,  
5 týdnů dovolené plus dodatková 
dovolená…).
Kontakt:  
prim. MUDr. Ladislav Endrych, 
e-mail:  
ladislav.endrych@nemlib.cz,  
tel. 485 312 510.
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 101021437In
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Lékař/lékařka

Kardia s. r. o. – nestátní 
zdravotnické zařízení  
se zaměřením na pracovně 
lékařskou a preventivní péči
hledá do svého týmu: lékaře do 
ordinace v Praze a Ostravě.
Požadujeme: odbornost pracovní, 
interní nebo praktické lékařství, 
příp. hygiena – možno i absolvent; 
ochotu se dále vzdělávat, 
spolehlivost a vstřícnost.
Nabízíme: zajímavé fin. 
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.,  
IČO 49356925, v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., a to na 
dobu do písemného odvolání 
tohoto souhlasu.

ZDN 101021186

Lékař/lékařka

Nemocnice Kyjov
přijme pro obor:
l  pneumologie – lékaře se zájmem 

o plicní endoskopii, atestace 
vítána, není podmínkou

l  psychiatrie – lékaře na doplnění 
dynamického týmu integrované 
psychiatrické ambulance, 
atestace není podmínkou, vítána 
je specializace 
gerontopsychiatrická nebo 
pedopsychiatrická, 
sociálněpsychiatrická orientace 
se předpokládá.

Bližší informace u náměstka  
LPP MUDr. Blažka,  
e-mail: blazek@nemkyj.cz,  
nebo na tel. 606 310 312
 l  anesteziologie a intenzivní 

medicína – atestace vítána, není 
podmínkou

Bližší informace u náměstka  
LPP MUDr. Okénky, e-mail: 
okenka.bronislav@seznam.cz, 
nebo na tel. 606 777 644

ZDN 101020217

Sekundární lékař

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Dětskou psychiatricku 
kliniku UK 2. LF sekundárního 
lékaře/ku.

Požadavky: ukončená LF, výhodou 
spec. zp. z psychiatrie podle 

zákona č. 95/2004 Sb. nebo zapsání 
do spec. oboru dět. a dor. 
psychiatrie před 30. 6. 2009.
Pozice je otevřena i pro absolventy.
Písemné nabídky se CV zasílejte 
do 4 týdnů od uveřejnění k rukám 
přednosty Dětské psychiatrické 
kliniky UK 2. LF, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
Informace na tel. 22443 3401

ZDN 101021190

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice  
Náchod a. s.
hledá: lékaře na oddělení 
hematologie a transfuzní služby.
Mzdové ohodnocení od 27 000 Kč 
u lékaře s níže uvedenou 
specializací.

Požadované vzdělání: specializace 
v oboru hematologie a transfuzní 
lékařství nebo v přípravě na její 
získání výhodou.
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 101020424

n Různé

Přenechám ordinaci PLDD 
v okrajové části Prahy 5  
– menší obvod.
Bližší informace na  
tel. 777 132 194

ZDN 101021440

Přenechám ordinaci FBLR  
na poliklinice v Praze
s dětskou klientelou vč. kojenců, 
od ledna 2012.

Kontakt: tel. 603 851 422,  
e-mail: jluk1@seznam.cz

ZDN 101020984

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

ZDN 101014871

Pronajmu ordinaci  
v Praze 5-Slivenci 
Nejraději obvodnímu lékaři, 
v budově je již zavedená zubní 
praxe.

Kontakt: tel. 776 612 449,  
e-mail: ruzickazub@seznam.cz

ZDN 101021194

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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