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PERSONÁLNÍ INZERCE

Přihlášky do výběrového říze-
ní se přijímají 30 dnů od zve-
řejnění v hromadném sdělova-
cím prostředku a na úřední desce  
fakulty na osobním a mzdovém  
oddělení děkanátu Lékařské fakul-
ty v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.
Zároveň s podáním přihlášky 
v tištěné podobě zašlete naske-
nované podklady v elektronic-
ké podobě na adresu: spisovka@
lfp.cuni.cz, do předmětu uveď-
te: Vedoucí IPTO

M141001547

Volná místa
Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., přijme:

   lékaře/lékařku 
hematologické oddělení

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání dle zá-

kona č. 95/2004 Sb.,
•   lékaře se základním kmenem 

interny,
•   absolventa se zájmem o obor,
•   příjemné vystupování.

Nabízíme:
•   práci na akreditovaném praco- 

višti,
•   možnost profesního růstu,
•   perspektivu uplatnění v oboru,
•   týden dovolené navíc,
•   příspěvek na stravování,
•   možnost ubytování.

Nástup dle dohody, mzdové pod-
mínky projednány při osobním 
setkání.
V případě, že Vás naše nabídka 
zaujala, kontaktujte prosím od-
bor řízení lidských zdrojů, Ivanu 
Černouškovou, tel.: 487 954 037, 
ivana.cernouskova@nemcl.cz.

M141001413

Sestra
Zaměstnám zdravotní sestru v no-
vě otevřené oční ordinaci v Pod-
bořanech. Oční praxe vítána, ale 
není podmínkou.
Kontakt: ocni@oculex.cz, 
tel.: 723 784 677

M141001439

Radiologický asistent
Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme radiologického asisten-
ta. Požadujeme odb. způsobilost 
dle zákona 96/2004 Sb., osvědče-
ní k výkonu zdrav. povolání bez 
odb. dohledu není podmínkou. 
Práce na přístrojích Toshiba a GE 
(skiagrafie, CT – přímá digitali-
zace) a další přístroje s nepřímou 
digitalizací. Asistence na operač-

ních sálech. Požadujeme zajiště-
ní zdravotního dozoru nad pra-
covištěm v noci (min. 4–5 služeb 
měsíčně).
Nabízíme příjemné pracovní 
 prostředí, podporu dalšího vzdě-
lávání zaměstnavatelem, pra-
covní smlouvu na dobu neur-
čitou, práci v akreditovaném 
zařízení.
Kontakt: Zdislava Slintáková, 
vedoucí radiologický asistent,  
tel.: 461 569 130 nebo 241, 
slintakova@nemsy.cz

M141001443

Lékař/psychiatr
Psychiatrická léčebna  
Lnáře 
hledá lékaře, příp. absolventa 
LF se zájmem o obor psychiatrie.
Nabízíme byt 3+1 nebo 2+1 přímo 
v areálu léčebny, dobré pracovní 
podmínky, nadstandardní pla-
tové ohodnocení, možnost od-
borného růstu, při stabilizační 
dohodě významný podíl na ná-
kladech na vzdělání (úhrada se-
minářů, kurzů atd.).
Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel.: 724 002 111, 
e-mail: vmuchl@email.cz,
prim. MUDr. Jana Zahradníková,  
tel.: 605 164 841, 
e-mail: sekretariat@pllnare.cz

M141001507

Pediatr
Dětské a novorozenecké  
oddělení  Oblastní 
nemocnice v Kladně  
přijme lékaře  s atestací  z pedia-
trie na plný úvazek.
Bližší informace na 
tel.: 312 606 406, 
nebo e-mail: petr.lyer@post.cz  

M141001510

Více pozic
Soukromé zdravotnické 
zařízení Poliklinika  
I. P. Pavlova, s. r. o., 
přijme lékaře/lékařku pro odbor-
nost neurologie, gynekologie a dia-
betologie v centru Prahy. Úvazek 
dle dohody, motivační platové 
ohodnocení.
Kontakt: smidova@poliklinikai-
ppavlova.cz

M141001521

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:

   zástupce primáře na ARO
   lékaře na ARO  
– možno i absolventi
   lékaře na internu

Výběrové řízení
Vedoucí Investičního 
a provozně technického 
oddělení

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Plzni
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení pracovní pozice:

   vedoucí Investičního 
a provozně technického 
oddělení

Náplň práce:
•   vedení týmu technických 

pracovníků,
•   koordinace prací, zodpověd-

nost za dodržování časových 
harmonogramů,

•   zodpovědnost za správu a údržbu 
budov fakulty, technický stav, 
servis, opravy,

•   zajišťování oprav a servisu pří-
strojů a zařízení a techniky,

•   zajištění provozu firemních mo-
torových vozidel, koordinace 
jízd řidičů,

•   komunikace s  dodavateli slu-
žeb, energií, vyřizování re kla- 
 mací,

•   spoluzodpovědnost za investič-
ní rozpočet fakulty, plánování 
investičních činností.

Kvalifikační požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání,
•   prokazatelná zkušenost s říze-

ním pracovního týmu,
•   znalost anglického jazyka na 

komunikační úrovni.

K přihlášce je nutné přiložit:
•   doklady o VŠ vzdělání a délce 

praxe,
•   profesní životopis.
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