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n Výběrová řízení

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace,
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici primář 
hematologicko-transfuzního 
oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru, minimálně 5 let lékařské 
praxe, zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti.
Praxe ve vedoucí funkci vítána.
Náležitosti: přihláška na výběrové 
řízení, osobní dotazník, profesní 
životopis s přehledem odborné 
praxe, ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání, potvrzení 
o zdravotní způsobilosti, výpis 
z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., kopie licence ČLK 
pro výkon vedoucí funkce, návrh 
koncepce rozvoje a řízení oddělení, 
souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely výběrového řízení.
Písemné přihlášky  vč. telefonního 
spojení  zasílejte do 7. 1. 2011  
na adresu: Nemocnice Jihlava, 

příspěvková organizace, Novotná 
Ludmila - vedoucí OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

ZDN 101022391

Primář/primářka

Náměstkyně ředitele  
pro odbornou péči  
Vsetínské nemocnice a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře ARO.
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 A4).
Přihlášky se přijímají do  
12. 1. 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 101022398

Primář/primářka

Ředitel psychiatrické 
léčebny Horní Beřkovice
vypisuje výběrové řízení na pozice:

l  primář oddělení zaměřených  
na poruchy chování u nemocí 
schizofrenního okruhu 
a mentálních retardací

l  primář oddělení návykových 
nemocí

Požadujeme: specializační 
způsobilost v oboru psychiatrie 
zároveň s absolvovaným 
psychoterapeutickým výcvikem  
+ licenci ČLK pro výkon primáře 
v oboru psychiatrie, případně 
doložení podání žádosti o tuto 
licenci, manažerské schopnosti, 
morální a občanskou bezúhonnost 
a výpis z rejstříku trestů.
Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení (osobní ohodnocení 
až 50 % platu), zařazení 

a ohodnocení podle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, hlavní 
pracovní poměr na dobu 
neurčitou, možnost dalšího 
vzdělávání v rámci placeného 
studijního volna, zaměstnanecké 
bonusy (možnost nadstandardního 
ubytování, penzijní připojištění, 
stravování s příspěvkem 
zaměstnavatele v areálu léčebny,  
6 týdnů dovolené).
Přihláška uchazeče musí obsahovat 
následující ověřené doklady: 
doklad o ukončení studia na 
lékařské fakultě (diplom),  
doklad o získání specializované 
způsobilosti v oboru psychiatrie, 
licenci ČLK pro výkon funkce 
primáře, doklad o bezúhonnosti 
(ne starší 3 měsíců).
Přihlášku spolu s požadovanými 
doklady, strukturovaný životopis 
a návrh koncepce oddělení zašlete 
nejpozději do 31. 1. 2011  
na osobní oddělení,  
pí Hanikýřová, Podřipská 1,  
411 85 Horní Beřkovice.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu:  
personalni@plhberkovice.cz  
nebo na tel. 416 808 211

ZDN 101022387
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Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč 
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro Kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie  
3. LF UK a FTNsP.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
ukončený společný chirurgický 
kmen výhodou.

Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.
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

ZDN 101022108

Přednosta/přednostka

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava a rektor Ostravské 
univerzity
vyhlašují výběrové řízení na 
obsazení funkce přednosta Kliniky 
tuberkulózy a respiračních nemocí.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru tuberkulóza 
a respirační nemoci, vědecká hodnost 

(CSc., Ph.D.) nebo zařazení do 
doktorského studijního programu, 
praxe minimálně 10 let v oboru, 
pedagogická a publikační aktivita, 
organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady o vzdělání 
a udělených titulech (nebo o zařazení 
do doktorského studijního 
programu), přehled pedagogických 
a publikačních aktivit, osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., čestné 
prohlášení ve smyslu § 4 zákona  
č. 451/1991 Sb., reference dvou 
odborných ručitelů, platný výpis 
z rejstříku trestů, čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu není vedeno 
soudní řízení a návrh koncepce  
řízení Kliniky tuberkulózy 
a respiračních nemocí.
Přihlášky přijímá do 10. 01. 2011 
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 101022104

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku na místo 
klinického pediatra pro Kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie  
3. LF UK a FTNsP oddělení JIRP.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
specializovanou způsobilost 
v oboru pediatrie, zájem 

o intenzivní a resuscitační péči.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.
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

ZDN 101022 111

Primář/primářka

Nemocnice Písek, a. s.
vypisuje výběrové řízení na pozici 
primář pro nově zřízené 
rehabilitační oddělení. 
Požadujeme: VŠ vzdělání na 
lékařské fakultě, specializovanou 
způsobilost v oboru rehabilitační 
a fyzikální medicína, licenci ČLK 

pro výkon funkce primáře, praxi 
v daném oboru minimálně 10 let, 
organizační, řídící a komunikační 
schopnosti, samostatnost 
a spolehlivost, morální 
a občanskou bezúhonnost.

Nabízíme: vhodné podmínky pro 
rozvoj daného oboru (magnetická 
rezonance, iktové centrum), 
nadstandardní finanční ohodnocení.
Žádosti se strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadní praxe, kopiemi dokladů 
o vzdělání a výpisem z rejstříku 
trestů zasílejte prosím nejpozději 
do 31. 12. 2010 na adresu: 
Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek.

ZDN 101022101

Primář/primářka

Nemocnice Písek, a. s.
vypisuje výběrové řízení na pozici 
primář oddělení následné péče. 
Požadujeme: VŠ vzdělání na 
lékařské fakultě, specializovanou In
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způsobilost v oboru geriatrie, licenci 
ČLK pro výkon funkce primáře, 
praxi v daném oboru minimálně  
10 let, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti, 
samostatnost a spolehlivost, morální 
a občanskou bezúhonnost.
Nabízíme: vhodné podmínky pro 
rozvoj daného oboru (magnetická 
rezonance, iktové centrum), 
nadstandardní finanční ohodnocení.
Žádosti se strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadní praxe, kopiemi dokladů 
o vzdělání a výpisem z rejstříku 
trestů zasílejte prosím nejpozději 
do 31. 12. 2010 na adresu: 
Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek.

ZDN 101022098

n Volná místa

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 
v přípravě na ni, zdravotní 
způsobilost a 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, event. byt. 
Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@institut-ples.cz

ZDN 101022422

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice Brno, 
Pracoviště medicíny 
dospělého věku, Jihlavská 20, 
625 00 Brno,
přijme 3 lékaře/ky pro práci 
v ambulanci Centrálního příjmu.
Požadavky: lékař/ka s kvalifikací 
pro samostatný výkon lékařské 
praxe bez odborného dohledu – 

internista, zkušenosti s prací 
v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína výhodou.
Nabízíme: finanční ohodnocení 
odpovídající náročnosti práce, 
možnost aktivně se podílet na 
vytvoření organizační struktury 
i technického zázemí svého útvaru.
Nástup: začátek roku 2011.
Písemné nabídky včetně stručného 
životopisu a přehledu odborné 
praxe zasílejte na adresu: FN Brno, 
MUDr. Pavel Turčáni – KNPT, 
Jihlavská 20, 625 00 Brno.

ZDN 101022137

Lékař/lékařka

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., 
Mostiště 93,  
594 01 Velké Meziříčí,
přijme do pracovního poměru 
lékaře/ku pro obor interní 
lékařství.
Možnost zaměstnání i pro 
absolventy LF bez praxe.
Požadavky: občanská a morální 
bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení.
Bližší informace podá primář 
interního oddělení  
MUDr. Josef Umlauf, Ph.D.,  
tel. 734 593 492, nebo zástupce 
primáře int. oddělení  
MUDr. Ivana Tvarůžková,  
tel. 775 350 492,  
tel. nemocnice: 566 512 311.

ZDN 101022418

Více pozic

Klinika ESET přijme

l  klinického psychologa (atestace 
a ps. vzdělání) – vedoucího DS 
pro neurotické pacienty

l  klinického psychologa pro 
dospělou klientelu

l  sestru – koterapeuta pro práci 
v denním stacionáři

l  psychiatrickou sestru pro práci 
v terénu

l  koterapeuta večerních skupin 
(psycholog – alespoň započatý 
výcvik)

Strukt. CV zasílejte na:  
ESET, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101022143

Lékař/lékařka

SZZ II poliklinika 
zahradníkova Brno
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí 
l  ORL, radiologie, praktického 

lékaře pro dospělé a závodního 
lékaře 

l  fyzioterapeutku.

Své nabídky zasílejte na adresu 
SZZ II Brno, p. o., Zahradníkova 2/8, 
611 41 Brno nebo 
e-mail: marie.rehurkova@polza.cz 
info: 541 552 363.

ZDN 101022418

Sestra

Klinika ESET přijme

l  sestru – koterapeuta pro práci 
v denním stacionáři 
organických poruch

l  psychiatrickou sestru pro práci 
ve vlastním prostředí pacienta 
(terén)

Vítáme psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý), u terénní 
sestry je nutné psychiatrické 
vzdělání (VŠ, VOŠ psychiatrická 
sestra) a registrace.
Nabídky s profesním CV zasílejte 

na: ESET, Renata Konopásková, 
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101022157

Psychiatr

Klinika ESET
přijme psychiatra na pozici 
vedoucího lékaře oddělení 
a stacionáře pro organické 
psychické poruchy.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na: ESET, Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101022151

Zubař/zubařka

Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra ČR
přijme ihned zubního lékaře do 
ordinace v Praze.
Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do platové třídy 13.
Požadujeme: VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.
Bližší informace podá  
MUDr. Bébr na tel. 603 190 201.
Nabídku zašlete s životopisem 
a tel. spojením na e-mail: 
helenapelikanova@mvcr.cz

ZDN 101022125

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

ZDN 101014873In
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