
Výběrová řízení
Vedoucí oddělení

Ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole
prodlužuje termín pro 
přijímání přihlášek do 
vypsaného výběrového řízení 
na pozici vedoucí sociálního 
oddělení do 30. 1. 2011. 
Stanovené požadavky: VŠ 
vzdělání sociálního zaměření, 
registrace jako zdravotně 
sociální pracovník, 6 let 
praxe v sociální práci ve 
zdravotnictví, dobrá znalost 
PC, organizační schopnosti. 
K přihlášce doložte: profesní 
životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů.

Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové 
řízení“ do 30. 1. 2011 na 
sekretariát personální 
náměstkyně FN v Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

ZDN A111000070

Primář/primářka
Ředitel Chrudimské 
nemocnice, a. s.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře 
oddělení patologie.
Předpoklady: specializovaná 
způsobilost v oboru patologie, 
10 let praxe v oboru, licence 
ČLK pro výkon vedoucí 
funkce, organizační a řídící 
schopnosti, morální 
a občanská bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným 
profesním životopisem, 
stručnou představou o výkonu 
funkce, fotokopiemi dokladů 
o dosažené kvalifikaci, výpisem 
z rejstříku trestů ne starším 3 
měsíců a čestným prohlášením 
o zdravotní způsobilosti zasílejte  
do 21. 1. 2011 v obálce 
s označením „Výběrové řízení“ 
na adresu:  
Chrudimská nemocnice, a. s., 
personální oddělení,  
Václavská 570,  
537 27 Chrudim. 

ZDN 101022767

Volná místa
Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme lékaře/lékařku 
pro oddělení patologie 
a molekulární medicíny.
Požadujeme: odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., zájem o obor.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního 

vzdělávání, odpovídající 
platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu 1. 3. 2011.
Kontakt: primář  
MUDr. František Koukolík, DrSc.,
e-mail: frantisek.koukolik@ftn.cz

ZDN A111000097

Lékař/lékařka
Angiologická ambulance
zaměstnám lékaře/lékařku 
angiologa, eventuálně internistu 
se zájmem o angiologii,  
na 2 dny v týdnu (možnost 
dohody i o jiném úvazku), 
vhodné i pro důchodce, přivítám 
i krátkodobou výpomoc. 
Ordinace na Poliklinice 
Prosek, Praha 9, vedle 
stanice metra C Střížkov. 

Kontakt: MUDr. Milan Kubek,  
e-mail: prezident@clkcr.cz,
tel. 266 010 149.

ZDN A111000200

Praktický lékař
SPEA Olomouc, s. r. o., 
 nestátní zdravotnické 
zařízení
přijme na volné místo 
praktického lékaře 
pro děti a dorost.
Požadujeme: vzdělání 
a praxi v oboru umožňujícím 
samostatnou práci.
Nabízíme: práci v sídle 
společnosti, kvalitní 
zaměstnanecké zázemí.

Kontakt: SPEA Olomouc, s. r. o., 
nám. Národních hrdinů 2, 
771 11 Olomouc, personální 
oddělení, Ing. Dagmar Šišáková, 
tel. 585 505 415, e-mail: 
dagmar.sisakova@spea.cz

ZDN A111000073

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra ČR
přijme praktického lékaře  
od 1. 3. 2011 pro ordinaci  
ve Zlíně a od 1. 4. 2011  
pro ordinaci v Ostravě.
Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do platové třídy 14.
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.

Bližší informace podá pro 
Ostravu MUDr. Dybalová,  
tel. 603 587 825, pro Zlín  
MUDr. Bogrová, tel. 602 410 297.
Nabídku zašlete s životopisem 
a tel. spojením na e-mail: 
helenapelikanova@mvcr.cz

ZDN A111000104

Lékař/lékařka
Svitavská nemocnice, a. s.
přijme lékaře na oddělení 
radiologie a zobrazovacích 
metod – praxe vítána.

Bližší info prim. MUDr. Zezulová, 
 tel. 461 569 376,  
e-mail: zezulova@nemsy.cz.
Písemné nabídky zasílejte  
na adresu:  
Svitavská nemocnice, a. s., 
 ředitelství, Kollárova 
643/7, 568 25 Svitavy.

ZDN A111000109

Primář/primářka
Česko-německá  
horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme primáře na gynekologicko- 
-porodnické oddělení.
Požadavky: VŠ, atestace  
II. stupně v oboru, případně 
specializovaná způsobilost  
podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., 
organizační a řídící 
schopnosti, praxe.
Kontakt: tel. 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A111000114

Lékař/lékařka
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme sekundárního lékaře/ku 
pro II. interní kliniku.
Požadujeme: absolvent lékařské 
 fakulty, atestace z vnitřního 
lékařství vítána, zájem 
o interní lékařství, praxe 
vítána, není podmínkou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
 možnost celoživotního 
vzdělávání, zaměstnanecké 
benefity.
Kontakt: primář II. interny 
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., 
e-mail: zdenek.benes@ftn.cz

ZDN A111000100

Radiologičtí asistenti
Radiologické asistenty 
pro RDG kliniku a pro 
Ústav nukleární medicíny 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadujeme: odbornou 
a zdravotní způsobilost, trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu povolání bez odborného 
dohledu, počítačová vybavenost 
a praxe na MR, CT vítány (není 
podmínkou), flexibilitu a chuť 
učit se novému, schopnost 
pracovat samostatně i v týmu.
Nabízíme: nadstandardní 
platové podmínky, vysoce 
odbornou a zajímavou práci na 
špičkovém pracovišti v moderním 
prostředí, podporu dalšího 
vzdělávání a zaměstnanecké 
benefity: možnost ubytování 
pro mimopražské, příspěvky 
na stravování, dodatkovou 
a další dovolenou, peněžní 
dary za mimořádnou aktivitu, 
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při životních a pracovních 
výročích, příspěvky na rekreaci, 
příspěvky na kulturní představení 
a individuální sportovní aktivity, 
půjčky na bytové účely, sociální 
výpomoci a půjčky, příspěvek 
na penzijní připojištění, 
příspěvek na životní pojištění.
Nástup podle dohody.

Kontakt: vedoucí radiologický 
asistent Sláva Strnad,  
tel. 224 962 266,  
e-mail: slava.strnad@vfn.cz, 
 vedoucí laborantka Ústavu 
nukleární medicíny  
Marcela Koudelová,  
tel. 224 962 591, e-mail: 
marcela.koudelova@vfn.cz

ZDN A111000094

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

   zástupce primáře na 

gynekologicko-porodnické 

oddělení

   lékaře na gynekologii 

– i absolventi

   primáře na dětské oddělení

   lékaře na dětské oddělení

   lékaře na ARO

   lékaře na internu

Požadavky: VŠ, II. atestace, 
příp. special. způsobilost, 
organizační a řídící schopnosti 
(pro zástupce primáře), 
ostatní atestace vítána.

Kontakt: tel. 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A111000119

Primář/primářka
Jednatel Nemocnice 
Boskovice s.r.o., Otakara 
Kubína 179, 680 21 Boskovice
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   primář chirurgického odd.

   primář dětského odd. 

   primář interního odd. 

   primář RDG odd. 

Kvalifikační předpoklady 
 a požadavky jsou uvedeny na 
www.nemocniceboskovice.cz

ZDN A111000376

Lékař/lékařka
Nabízíme uplatnění 
lékařům všech specializací 
v NL, DE, UK.
Více na www.optima-recruit.cz, 
tel. 739 571 561.

ZDN A111000088

Lékař/lékařka
Interní oddělení 
Nemocnice Na Františku
přijme pro ambulantní trakt na 
úvazek 0,3 lékaře  
se zájmem o endokrinologii.

Vhodné je absolvování interního 
kmene a praxe u lůžka.
Kontaktní informace:  
doc. MUDr. Špaček, CSc.,  
tel. 222 801 263,  
e-mail: spacek@nnfp.cz

ZDN A111000079

Lékař/lékařka
Institut onkologie 
a rehabilitace  
Na Pleši s. r. o.
přijme do pracovního poměru 
lékaře pneumologa na pozici 
primáře a sekundárního  
lékaře.
Požadujeme specializovanou 
způsobilost v oboru nebo 
v přípravě na ni, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
znalost práce na PC, 10 let 
praxe na pozici primáře.
Na pozici sekundáře možný 
zkrácený úvazek. 

Nabízíme ubytování, eventuálně 
byt.  Písemné nabídky s CV 
zasílejte na e-mail:  
personalni@institut-ples.cz  
nebo na adresu Institut onkologie 
a rehabilitace Na Pleši s. r. o.,  
personální oddělení, 
 262 04 Nová Ves pod Pleší.

ZDN A111000082

Lékař/lékařka
Institut onkologie 
a rehabilitace  
Na Pleši s. r. o.
přijme do pracovního 
poměru lékaře chirurga.
Požadujeme specializovanou 
způsobilost v oboru nebo 
v přípravě na ni, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
znalost práce na PC.
Vhodné i pro SD.

Nabízíme ubytování, eventuálně 
byt. Písemné nabídky s CV  
zasílejte na e-mail: 
personalni@institut-ples.cz

ZDN A111000085

Lékař/lékařka
Kardia s. r. o. – nestátní 
zdravotnické zařízení  
se zaměřením na pracovně 
lékařskou péči
v ambulantních ordinacích 
hledá do svého týmu lékaře 
závodní ordinace Kolín. 
Požadujeme: lékař s atestací 
v oboru pracovní, interní, 
praktické lékařství nebo hygiena 
práce – není podmínkou, 
možno i absolvent či lékař 
v předatestační přípravě.

Nabízíme: nadstandardní 
finanční ohodnocení, odborné 
zaškolení a vzdělávání, 
služební automobil; úvazek 
– plný, částečný, možno 
i spolupráce na dohodu.

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., IČ 49356925, 
v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., a to na dobu 
do písemného odvolání 
tohoto souhlasu.

ZDN 101022847

Radiolog
Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace
příjme do pracovního poměru 
dva lékaře radiology na 
oddělení zobrazovacích metod. 
Specializovaná způsobilost 
v oboru vítána, věk do 35 let.
Možnost přípravy k atestaci na 
akreditovaném pracovišti.
Vybavení oddělení zobrazovacích 
metod – MR (1,5 T), MDCT  
(64 + 128 kanálů), SPECT/CT, 
 UZ, AG, vaskulární 
i nevaskulární intervence, 
mamografický screening.
Nemocnice má komplexní 
onkologické, iktové centrum 
a je zde umístěno kardiologické 
centrum kraje Vysočina.

Písemné přihlášky včetně  
tel. spojení zasílejte na 
adresu: Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace, 
Ludmila Novotná, vedoucí OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

ZDN A111000091

Lékař/lékařka
Svitavská nemocnice, a. s.
přijme lékaře na psychiatrické 
oddělení – praxe vítána (možnost 
získání služebního bytu).  
Bližší info  
prim. MUDr. Kovářová,  
tel. 461 569 341, 
e-mail: kovarova@nemsy.cz.

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

ZDN 101022843

Vrchní sestra
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč
přijme všeobecné sestry pro 
urologické oddělení – operační sál.
Požadujeme: odbornou 
a zdravotní způsobilost, trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu povolání bez odborného 
dohledu, flexibilitu a chuť 
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učit se novému, schopnost 
pracovat samostatně i v týmu, 
PSS – INOPS, perioperační 
péči (není podmínkou).
Nabízíme: podporu dalšího 
vzdělávání – nabídka seminářů 
a kurzů Centra pro vzdělávání 
a vědu FTNsP v areálu nemocnice 
zdarma, při výborných 
pracovních výkonech možnost 
studovat na vysokých školách 
bakalářské a magisterské 
studijní programy.
Zaměstnanecké benefity: pro 
mimopražské ubytování, možnost 
zajistit hlídání dětí i přes noc, 
příspěvek na dovolenou, vlastní 
rekreační zařízení, příspěvek 
na pobyty v táborech pro děti 
zaměstnanců, příspěvek z FKSP 
na očkování proti chřipce a na 
masáže, příspěvek na penzijní 
připojištění nebo soukromé 
životní pojištění, příspěvky 
na kulturní akce (společenské 
večery, divadlo, zájezdy v ČR 
i cizině), závodní stravování 
(cena oběda pro zaměstnance 
je 16 Kč), možnost sportovního 
vyžití přímo v areálu nemocnice 
(aerobik, volejbal, tenis), 
bezúročné půjčky na bytové účely 
ve výši 30 000 až 50 000 Kč.

Nástup podle dohody.
Kontakt: vrchní sestra 
urologického oddělení  
Jana Kuběnová, tel. 261 083 165, 
e-mail: jana.kubenova@ftn.cz

ZDN 101022734

Lékař/lékařka
Institut klinické 
a experimentální medicíny, 
Vídeňská 1958/9, Praha 4
přijme pro pracoviště 
preventivní kardiologie lékaře.
Požadujeme: interní kmen, 
zařazení k přípravě na další 
specializaci, kreativitu, 
schopnost komunikace, 
uživatelskou znalost PC, AJ.
Strukturované životopisy zasílejte 
na e-mail: dash@ikem.cz

ZDN 101022849

Lékař/lékařka
Diabetologická a interní 
ambulance v centru Prahy
přijme lékaře do své ambulance.
Podmínky: atestace 
z diabetologie nebo z interního 
lékařství či interní kmen.
Podrobnější informace 
na tel. 605 949 509.

ZDN 101022740

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

   zástupce primáře na ARO

   lékaře na ARO (možno 

i absolventi)

Požadavky: VŠ, II. atestace, 
příp. special. způsobilost, 
organizační a řídící schopnosti 
(pro zást. primáře).

Kontakt: tel. 499 502 304 nebo 
e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN 101022714

Lékař/lékařka
Nestátní poliklinika 
v Berouně
hledá lékaře na pozici:

   neurolog, chirurg, 

alergolog, rtg lékař (plný 

nebo částečný úvazek)

Nabízíme: výhodné 
platové podmínky, práci 
v příjemném kolektivu, 
možnost dalšího vzdělávání.

Dobré spojení do Prahy.
Informace na tel. 311 746 315, 
724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz

ZDN 101022719

Lékař/lékařka
Nestátní poliklinika 
v Berouně
hledá zástup za mateřskou 
dovolenou – lékaře stomatologa.
Nabízíme: výhodné 
platové podmínky, práci 
v příjemném kolektivu.
Dobré spojení do Prahy.
Informace na tel. 311 746 315, 
 724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz

ZDN 101022726

Zdravotnický asistent
Zdravotnického asistenta 
na I. interní kliniku 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Nástup možný ihned.

Žádosti zasílejte na adresu:  
I. interní klinika VFN v Praze, 
vrchní sestra Bc. Darja 
Hrabánková-Navrátilová, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, 
tel. 724 954 905, e-mail: darja.
hrabankova-navratilova@vfn.cz

ZDN 101022746

Lékař/lékařka
Oddělení chirurgické 
onkologie a operačních sálů 
Masarykova onkologického 
ústavu v Brně
přijme lékaře v přípravě na 
atestaci z oboru chirurgie 
(i absolventa) se zájmem 
o onkochirurgii.
Písemné přihlášky zasílejte  
na adresu:  
Masarykův onkologický ústav, 
oddělení personální a mzdové, 
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.

ZDN 101022760

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 101022419

Více pozic
Klinika ESET přijme
klinického psychologa (atestace 
a ps.vzdělání) – vedoucího 
DS pro neurotické pacienty
klinického psychologa 
pro dospělou klientelu
sestru – koterapeuta pro 
práci v denním stacionáři
psychiatrickou sestru 
pro práci v terénu
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 101022144

Zubař/zubařka
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra
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 101022126

Lékař/lékařka
Panochova nemocnice 
Turnov, s. r. o.
přijme:
lékaře na gynekologicko- 
-porodnické oddělení  
do funkce starší sekundář
Nástup možný ihned, 
nejpozději od 1. 3. 2011.
Kontakt: nám. LLP  
MUDr. Martin Hrubý,  
tel. 777 767 880,  
nebo prim. MUDr. Aleš 
Mikl, tel. 777 767  865.

lékaře do funkce zástupce 
primáře na ortopedické oddělení
Kontakt: nám. LPP   
MUDr. Martin Hrubý,  
tel. 777 767 880,  
nebo prim. Dalibor Ďurďa, 
tel. 602 100 077.

ZDN 101022764

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 101022152

Sestra
Klinika ESET přijme

   sestru – koterapeuta  

pro práci v denním stacionáři 

organických poruch

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

ZDN 101022158

Různé
Přenechám ordinaci 
kožního lékaře v centru 
města Hořice, okr. Jičín.
V domě též lékárna 
a ordinace dalšího lékaře.
Nabízím pronájem bytu 
3+1 v témže domě.
Info na tel. 602 185 482.

ZDN A111000063

Medicentrum 
Koliště – Brno
nabízí lékařům k pronájmu 
prostory pro ordinace 
v centru města Brna.
Bližší informace pan Rubáček, 
tel. 545 424 783 nebo 605 228 783.

ZDN 101023207

Pronajmeme lékařské 
ordinace ve druhém patře 
budovy s bezbariérovým 
přístupem na adrese: 
Lochotínská 18, Plzeň.
Výhodná poloha v centru 
města, snadné parkování.
V přízemí je umístěna lékárna, 
v prvním patře lékařské 
ordinace. Info na tel. 
604 225 533, 604 220 720.

ZDN A111000021

Koupím gynekologickou 
ambulanci v Praze 
nebo okolí.
Kontakt: gynamb@centrum.cz 

ZDN 101022770

 Odkoupíme parciální část 
zavedené kardiologické 
praxe v Praze. Zn.:
výhodné finanční vyrovnání.
Kontakt: Ing. Eva Agerová, tel. 
606 423 750,  
e-mail: eva.agerova@volny.cz

ZDN 101022492
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