
Výběrová řízení

Primář chirurgického 
oddělení

Ředitel Oblastní 
nemocnice Kolín, a. s., 
vypisuje výběrové 
řízení na funkci:
  primář chirurgického oddělení

Požadavky: 
minimálně 10 let praxe 
v příslušném oboru, atestace 
II. stupně v oboru nebo 
specializační způsobilost, 
licence ČLK pro výkon primáře, 
organizační a řídicí schopnosti, 
morální a občanská 
bezúhonnost (ve smyslu 
zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění).

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je nutné doložit: 
strukturovaný životopis, 
osobní dotazník, ověřené 
fotokopie dokladů o vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců).

Přihlášky zasílejte do  
17. června 2011 na adresu:
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.,
Sekretariát ředitele
Žižkova 146
280 00 Kolín III

ZDN A111009999

Zástupce přednosty
Ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce  
   zdravotnický zástupce 
přednosty (primář)  
pro Kardiologickou kliniku 
2. LF UK a FN Motol.

Požadavky: 
specializovaná způsobilost 
v oboru kardiologie, 10 let 
praxe v oboru, organizační 
a řídicí schopnosti, 
aktivní znalost alespoň 
jednoho světového jazyka, 
dobrá uživatelská znalost 
PC (MS Office, UNIS), 
orientace v ekonomice 
zdravotnictví.

K přihlášce doložit: 
životopis s přehledem  
dosavadní praxe,  
kopie dokladů  
o dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů, 
lustrační osvědčení dle zákona  
č. 451/1991 Sb., čestné 
prohlášení ve smyslu § 4 
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
doklad o členství v ČLK, doklad 
o zdravotní způsobilosti a dvě 
reference od odborných ručitelů. 
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení“ 
do 30. 6. 2011 na sekretariát 
personální náměstkyně 
FN v Motole, V Úvalu  84, 
150 06 Praha 5.

ZDN A111009994

Lékař
Přednosta  
Kliniky nefrologie 
Transplantcentra IKEM 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:
  lékař

Požadujeme:  
aktivní znalost AJ 
slovem i písmem, 
zájem o imunologii, 
uživatelskou znalost práce s PC. 
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte 

na sekretariát KN TC IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
e-mail:  
simona.ptackova@ikem.cz,  
do 3 týdnů od zveřejnění inzerátu.

ZDN A111009816

Vedoucí lékař
Ředitelka Nemocnice 
Břeclav, p. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:    
   vedoucí lékař 
gastroenterologické ambulance

                
Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání lékařského směru,
specializovaná způsobilost 
dle zákona č. 95/2004 Sb. 
v oboru gastroenterologie,
8 let praxe v oboru,
morální a občanská 
bezúhonnost,
organizační a řídicí schopnosti.

Součásti přihlášky: 
stručný životopis s údaji 
o dosažené praxi,
vyplněný osobní dotazník,
ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,
doklad o zdravotní způsobilosti,
výpis z rejstříku trestů
(ne starší 3 měsíců),
čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není 
vedeno soudní řízení,
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče 
v rámci výběrového řízení.

Písemné přihlášky 
k výběrovému řízení 
zasílejte do 3 týdnů od 
zveřejnění na adresu: 
Nemocnice Břeclav, p. o.,  
sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, 

s označením „výběrové řízení 
– gastro ambulance“. 

ZDN A111009819

Primář/primářka
Ředitelka Dětské 
psychiatrické 
léčebny Opařany 
vypisuje výběrové 
řízení na pozice:
   primář/ka oddělení 
mladšího školního věku

   primář/ka oddělení staršího 
školního a dorostového věku

Zvýhodněné platové podmínky.
Bližší informace na 
www.dploparany.cz

ZDN A111009822

Primář – ARO
Ředitel Litomyšlské 
nemocnice, a. s., 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 
   primář anesteziologicko- 
-resuscitačního oddělení

Kvalifikační předpoklady: 
VŠ vzdělání lékařského směru,
specializovaná způsobilost 
v oboru podle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění,
licence ČLK pro výkon  
funkce primáře/ 
vedoucího lékaře v oboru,
10 let praxe v oboru,
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost,
organizační, morální, 
komunikační a řídicí schopnosti
Písemné přihlášky spolu se 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
kopiemi dokladů o dosaženém 
vzdělání, dokladem o zdravotní 
způsobilosti, výpisem 
z rejstříku trestu (ne starším 
3 měsíců), čestným 
prohlášením uchazeče, že proti 
němu není vedeno soudní 
řízení, a písemným souhlasem 
s nakládáním s osobními údaji 
uchazeče v rámci výběrového 
řízení zasílejte do 4 týdnů 
po zveřejnění na adresu: 
Litomyšlská nemocnice, a. s.,  
personální oddělení  
– p. I. Bartošová, J. E. 
Purkyně  652, 570 01 Litomyšl.

ZDN A111009505

Primář dětského 
oddělení

Ředitel Vsetínské 
nemocnice, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
   primář dětského oddělení

Požadavky:
specializovaná 
způsobilost v oboru,

licence ČLK pro výkon 
funkce primáře,
bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost,
manažerské a morální 
předpoklady.

Nabízíme:
odpovídající mzdové 
ohodnocení, možnost 
ubytování, penzijní připojištění, 
týden dovolené navíc,
zvýhodněné stravování,
pracovní pozici v akreditované 
a certifikované nemocnici.

Přihláška uchazeče 
musí obsahovat:
profesní životopis 
(strukturovaný),
představu o způsobu, 
stylu a formě výkonu 
funkce (maximálně dvě 
strany formátu A 4).
Přihlášky se přijímají  
do 15. 6. 2011 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. 
Termín osobních pohovorů 
bude uchazečům upřesněn.

ZDN A111009342

Volná místa

Mikrobiolog
SOTIO, a. s., se zabývá 
výzkumnou činností 
v oblasti biotechnologie 
s cílem aplikace výzkumu 
do výroby a praxe.
Pro pracoviště  
v Praze-Holešovicích hledáme 
vhodné kandidáty na pozici:
laborant/laborantka –  mikrobiolog

Požadujeme: 
SŠ/VŠ (Bc.) vzdělání  
v příslušném oboru,
svědomitost, spolehlivost, 
časovou flexibilitu,
zdravotní způsobilost včetně 
ukončeného očkování 
proti žloutence typu B 
a testování protilátek na 
žloutenku typu B a C,
bezúhonnost (výpis z rejstříku 
trestů bez záznamu),
znalost anglického jazyka. 
Předchozí praxe (minimálně 
2 roky) nutná!

Nabízíme: 
zajímavé ohodnocení, 
práci na perspektivním 
biomedicínském projektu,
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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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zcela nové pracoviště vybavené 
nejmodernějšími technologiemi,
přátelský kolektiv.
Nástup možný ihned 
Životopisy spolu s motivačním 
dopisem prosím zasílejte na 
e-mail: sterbovaj@sotio.com

ZDN A111009989

Lékař/lékařka
Institut onkologie 
a rehabilitace  
Na Pleši, s. r. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení onkologie.

Požadujeme specializovanou 
způsobilost v oboru nebo 
přípravu na ni, zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost, 
znalost práce na PC.

Nabízíme nadstandardní 
platové podmínky, 
mladý kolektiv, možnost 
kontinuálního vzdělávání 
včetně účasti na tuzemských 
i zahraničních odborných 
akcích, ubytování v areálu 
institutu, eventuálně byt. 

Písemné nabídky s CV 
zasílejte na e-mail: 
personalni@institut-ples.cz

ZDN A111009928

Lékař a zástupce primáře
Nemocnice Vyškov, p. o., 
přijme do pracovního poměru:
   lékař/ka na chirurgické 
oddělení

   zástupce primáře na 
gynekologicko-porodnické odd.

Požadujeme: lékaře s atestací, 
odbornou způsobilost 
k výkonu povolání lékaře 
v ČR, zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost 
dle zákona č.95/2004 Sb., 
licenci pro výkon lékaře.

Nabízíme: platové podmínky 
podle odborné způsobilosti 
a délky praxe, smluvní plat 14. 
plat. třída, nástup po dohodě.

Informace pro gynekologii: e-mail: 
eim@nemvy.cz, tel.: 517 315 320.
Informace pro chirurgii: e-mail: 
kubacak@nemvy.cz, tel.: 517 315 270.

ZDN A111009828

Lékař
Máte zájem věnovat se 
preventivní medicíně? 
Hledáte odborně zajímavou 
a perspektivní práci 
v ambulantním provozu? 
Kardia, s. r. o., NZZ  
se zaměřením na pracovně 
lékařskou péči nabízí volné 
pracovní místo v lokalitě 

Brno – částečný úvazek, 
vhodné i pro absolventy. 
Požadujeme zájem o preventivní 
medicínu, klientský 
přístup a spolehlivost. 

Nabízíme odbornou podporu 
a vzdělávání, nadstandardní 
finanční ohodnocení, 
zajímavou a smysluplnou práci 
v ambulantním provozu. 

V případě zájmu zašlete 
prosím svůj životopis na 
e-mail: jobs@kardia.cz, 
případně kontaktujte 
Mgr. Škrampalovou na tel. 
272 084 463 nebo 724 535 282. 
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 A111009831

Patolog/patoložka 
– Německo

Pro naši laboratoř 
patologie v Bayreuthu 
s 12 zaměstnanci,
hledáme lékaře patologa/
patoložku se specializovanou 
způsobilostí v oboru. 

Nabízíme zaměstnanecký 
poměr s velmi dobrým 
platovým ohodnocením 
a vynikajícími pracovními 
podmínkami.
MVZ Dr. Staber & Kollegen 
GmbH, Wilhelm-Pietz Str. 1,  
95448 Bayreuth
www.staber-kollegen.de

V případě zájmu pište prosím 
německy na e-mail:  
f.staber@staber-kollegen.de

ZDN A111009844

Praktický lékař
NZZ v Praze 7 přijme 
praktického lékaře/ku 
pro dospělé 
do zavedené ambulance, 
možno i na zkrácený úvazek. 

Požadujeme atestaci z VL, 
samost. licence není nutná, 
garance 2 dalších PL.
Nástup ihned či dle dohody. 
Tel.: 283 022 141 dop.

ZDN A111009837

Lékař/lékařka
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme lékaře/lékařku na nově 
vybudovanou  multioborovou 
JIP chirurgických oborů.

Požadujeme: 
VŠ vzdělání lékařského směru,
specializovanou způsobilost 
v oboru anesteziologie 
a resuscitace nebo intenzivní 
medicína (případně předpoklad 
ukončení specializační 
přípravy do 1 roku),
schopnost týmové práce,
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
nadstandardní smluvní plat 
podle dosaženého vzdělání 
a praxe, profesní růst,
dodatkovou dovolenou,
možnost ubytování,
zaměstnanecké benefity  
– příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní 
nebo životní pojištění,
příjemné pracovní prostředí.
Nástup možný ihned.

Kontakt: prim. MUDr. Miroslav 
Baader, e-mail: 
miroslav.baader@nemlib.cz
Chirurgické oddělení, Krajská 
nemocnice Liberec, a. s.,
Husova 10, 460 63 Liberec 1

ZDN A111009841

Více pozic
Dětská psychiatrická 
léčebna Opařany 
přijme do pracovního poměru:
   vedoucího lékaře/lékařku 
se specializací z dětské 
a dorostové psychiatrie 
nebo psychiatrie 

   vedoucího klinického 
psychologa/psycholožku 
s kvalifikační atestací podle 
zákona č. 96/2004 Sb.

Zvýhodněné platové podmínky.

Bližší informace na 
www.dploparany.cz

ZDN A111009825

Lékař/lékařka
Soukromá ORL 
ambulance v Plzni 
přijme lékaře nebo lékařku na 
celý nebo i částečný úvazek.
Tel. 605 261 142, po 18. hod.

ZDN A111009860

Pediatr
Olivova dětská 
léčebna, o. p. s.,
Nestátní zdravotnické zařízení 
s dlouhou historií péče o děti 
v Říčanech, hledá do týmu 
odborníků na plný i zkrácený 
úvazek lékaře v oboru pediatrie.

Požadujeme: Odpovídající 
vzdělání, atestaci v oboru 
pediatrie, alergologie, 

pneumologie, rehabilitace.
Schopnost vedení kolegů 
i nižšího zdravotnického 
personálu, praxe výhodou.
Koncepční myšlení a schopnost 
pracovat na vizi odborného 
rozvoje a výzkumných projektů.
Aktivní a vstřícné jednání 
vůči pacientům, klientům 
a personálu dětské léčebny.
Schopnost komunikace 
s vedením neziskové 
organizace, přičemž znalost 
problematiky NNO je výhodou.
Morální a občanskou 
bezúhonnost.

Nabízíme: odpovídající 
ohodnocení, možnost dalšího 
vzdělávání ve spolupráci 
s univerzitními pracovišti, tvůrčí 
tým spolupracovníků s vizí 
odborného rozvoje, překrásné 
prostředí blízko Prahy.
Možnost jednání o ubytování.

Informace: Mgr. Zdeňka 
Provazníková, ředitelka  
Olivovy dětské léčebny, o. p. s., 
tel.: 736 754 333, e-mail: 
reditel@olivovna.cz

ZDN A111009847

Fyzioterapeut/ka
Olivova dětská 
léčebna, o. p. s., 

hledá fyzioterapeuty/
fyzioterapeutky do týmu. 

Poskytuje se individuální 
i skupinová terapie dětí od 
1 roku do 18 let. Indikace: 
respirační choroby všeho druhu, 
poruchy pohybového ústrojí 
a obezita dětí a mladistvých. 

Požadujeme: 
Vzdělání vyšší odborné 
či vysokoškolské,  
zkušenosti a praxe výhodou. 
Kurzy speciálních metod 
rehabilitace dětí s DMO 
a LMD výhodou. 
Zaujetí pro práci a zájem o další 
vzdělávání, komunikační 
schopnosti a bezúhonnost 
samozřejmou podmínkou.

Nabízíme: odpovídající 
ohodnocení, krásné prostředí 
blízko Prahy, pracoviště 
s kontakty na Kliniku dětského 
a dorostového lékařství  
1. LF UK a VFN v Praze.
Možnost jednání o ubytování.

Informace: Mgr. Zdeňka 
Provazníková, ředitelka 
Olivovy dětské léčebny, o. p. s., 
tel.: 736 754 333,  
e-mail: reditel@olivovna.cz

ZDN A111009855
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Lékaři
Nemocnice Kyjov 
přijme lékaře pro obor:
   urologie
   ortopedie
   anestezie a resuscitace
   neurologie

Bližší informace :
 p. Patočková, tel.: 518 
601 211, 606 777 136 
nebo e-mail:  
michaela.patockova@nemkyj.cz

ZDN  A111009078

Farmaceut
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme farmaceuta 
s odbornou způsobilostí 
dle zák. č. 95/2004 Sb. 
Praxe vítána. 

Nabízíme podporu dalšího 
vzdělávání v oboru.  
Bližší informace 
p. Hromádková, tel.: 461 569 313. 

Písemné nabídky 
zasílejte na adresu: 
Svitavská nemocnice, a. s.,  
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy

ZDN A111009580

Lékař a psycholog
Svitavská nemocnice, a. s.,  
přijme 
   lékaře na psychiatrické 
oddělení

Možnost získání služebního 
bytu. Nabízíme podporu 
dalšího vzdělávání v oboru.

   klinického psychologa 
– praxe vítána

Bližší informace: prim. MUDr.  
Kovářová, tel.: 461 569 341, 
e-mail: kovarova@nemsy.cz
Písemné nabídky doplněné 
profesním životopisem 
zasílejte na adresu: 
Svitavská nemocnice, a. s.,  
ředitelství, 
Kollárova 643/7, 
568 25 Svitavy.   

ZDN A111009575

Sekundární 
lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 
84, 150 06 Praha 5,
přijme sekundárního 
lékaře/ku pro Kliniku dětské 
neurologie 2. LF UK. 
Požadavky: 

atestace z neurologie, 
případně z pediatrie. 
Písemné nabídky s CV zasílejte 
do 30. 6. 2011 na e-mail:  
alena.skrabankova@fnmotol.cz,  
tel.: 22443 3301.

ZDN A11100941

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra 
přijme ihned praktického lékaře 
pro ordinaci v Hradci Králové. 

Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do platové třídy 14. 
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru. 

Bližší informace podá 
MUDr. Šopák, tel. 724 006 426. 
Nabídku zašlete s životopisem 
a tel. spojením na e-mail: 
ozz.hk@zzmv.cz.

ZDN A111009319

Sekundární lékař
Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM,
přijme sekundárního 
lékaře s minimální praxí 
3 roky v oboru A+R.

Vítán zájem o kardioanestezii 
a intenzivní péči, 
o kardiochirurgické pacienty 
a o echokardiografii.

Písemné přihlášky zasílejte 
na sekretariát KAR IKEM,
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
nebo e-mail: rora@ikem.cz.

ZDN A111010079

Různé

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

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

ZDN A111007109

Ordinace
Nabízíme pronájem tří 
lékařských ordinací 
pod Motolskou 
nemocnicí v Praze 5.
Bližší info na tel. 605 289 069, 
PharmDr. Peřina.

ZDN A111010076

Ortopedická ambulance
Odprodám  
dobře zavedenou 
ortopedickou ambulanci
s nadregionální působností, 
s ambulantní operativou.
Včetně nebo bez nemovitosti 
– město Tanvald.
Kontakt: e-mail:
mudr.pavel.sir@tiscali.cz

ZDN A111010002

Ordinace
Poliklinika v Praze 6  
nabízí k pronájmu ordinace 
lékařům nejlépe
těchto odborností: 
PL, dětský lékař, 
neurologie, gynekologie, 
diabetologie, psychiatrie,
endokrinologie, kardiologie. 
Kontakty: tel: 220 518 080, 
e-mail: medical@comitia.cz

ZDN A111007089

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

ZDN A111007772

Inzerce A111009582
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