
Výběrová řízení

Vrchní sestra
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pozic:
   Vrchní sestra 
centrálního příjmu 

   Vrchní sestra centrálních 
operačních sálů 

Kvalifikační požadavky:
•   odborná způsobilost v oboru 

dle zákona č. 96/2004 Sb.,
•   osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu,

•   specializovaná 
způsobilost v oboru.

Dále požadujeme:
•   nejméně 5 let výkonu 

povolání v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost dle zákona 
č. 96/2004 Sb.,

•   organizační a řídicí schopnosti,
•   znalost práce na PC.

Přihláška musí obsahovat:
•   strukturovaný životopis,
•   doklady o dosaženém vzdělání 

(notářsky ověřené),
•   platný výpis z rejstříku trestů 

(ne starší než 3 měsíce),
•   osobní dotazník (na 

vyžádání zašleme),
•   písemný souhlas s nakládáním 

s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení.

Vlastnoručně podepsanou 
přihlášku zasílejte nejpozději do 
5. 8. 2011 (včetně) na adresu: 
NsP Česká Lípa, a. s., 
Mgr. Pavlína Simmerová,  
ved. odd. ŘLZ, Purkyňova 1849,  
470 77 Česká Lípa. 
Obálku označte: „NEOTVÍRAT 
– výběrové řízení – vrchní sestra 
centrální příjem/vrchní sestra 
centrální operační sály“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit, 
a to i bez udání důvodu.

ZDN A111012192

Primáři
Ředitel Ústřední vojenské 
nemocnice Praha 
vypisuje výběrová řízení 
na obsazení vedoucích 
pracovních míst:
     Primář gynekologického 
oddělení

Předpoklady:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   atestace II. stupně nebo 

specializovaná způsobilost 

v oboru gynekologie 
a porodnictví, 

•   licence České lékařské 
komory k výkonu funkce 
vedoucího lékaře – primáře ve 
zdravotnickém zařízení v oboru 
gynekologie a porodnictví.

     Primář radiodiagnostického 
oddělení

Předpoklady:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   atestace II. stupně v oboru 

radiodiagnostika nebo 
specializovaná způsobilost 
v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, event. 
navíc atestace v nástavbovém 
oboru neuroradiologie, 

•   licence České lékařské 
komory k výkonu funkce 
vedoucího lékaře – primáře 
ve zdravotnickém zařízení 
v oboru radiodiagnostika.

Další požadavky: 
•   minimálně 10 let praxe v oboru,
•   organizační, komunikační 

a manažerské schopnosti,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro řízení 
odborného pracovního týmu,

•   uživatelská znalost PC,
•   aktivní znalost alespoň 

jednoho světového jazyka,

•   morální a občanská 
bezúhonnost.

Nabízíme:
•   práci v moderním 

zdravotnickém zařízení,
•   možnost plné realizace v oboru,
•   výhodné platové podmínky,
•   možnost ubytování 

(pro mimopražské),
•   závodní stravování a další 

zaměstnanecké benefity.

Požadované doklady:
•   přihláška s vlastnoručním 

podpisem,
•   strukturovaný  

profesní životopis,
•   úředně ověřené kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání, 
•   osobní dotazník (formulář SEVT),
•   originál výpisu z rejstříku 

trestů ne starší než 3 měsíce,
•   čestné prohlášení, že 

proti uchazeči není 
vedeno soudní řízení,

•   souhlas s použitím 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení ve 
smyslu zákona č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění,

•   písemný návrh koncepce 
provozu a rozvoje uvedeného 
klinického pracoviště.

Termín a místo podání přihlášek:
Přihlášky a požadované doklady 
zašlete písemně, nejpozději 
do 20. 7. 2011, na adresu: 
Ústřední vojenská nemocnice 
Praha, odbor personálního 
řízení, U Vojenské nemocnice 
1200, 169 02  Praha 6
(přihlášky lze rovněž odevzdat 
osobně do uvedeného termínu 
na podatelně pracoviště 
ochrany informací – budova 
ředitelství ÚVN Praha).
Obálku označte: „Výběrové 
řízení – neotvírat“.

Do výběrového řízení budou 
přijaty pouze přihlášky obdržené 
do uvedeného termínu. 
Termín konání výběrového 
řízení bude přihlášeným 
uchazečům oznámen po uzavření 
přihlášek. Předpokládaný 
termín nástupu: 1. 9. 2011.
Na základě posouzení 
a vyhodnocení zaslaných 
písemných materiálů si ÚVN 
Praha vyhrazuje právo nepozvat 
uchazeče k výběrovému řízení, 
případně nevybrat žádného 
z účastníků výběrového řízení 
nebo zrušit výběrové řízení. 

Další případné informace lze 
získat na odbor personálního 
řízení, tel.: 973 202 727 

nebo 973 202 750,  
e-mail: personalni@uvn.cz

ZDN A111012103

Primář
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s.,
vypisuje výběrové 
řízení na pozici: 
     Primář chirurgického oddělení 

Požadavky: specializovaná 
způsobilost a licence 
ČLK k výkonu vedoucího 
lékaře – primáře v oboru 
chirurgie, organizační 
a řídicí schopnosti, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost.

Nabízíme: odměňování 
podle manažerské 
smlouvy, zaměstnanecké 
benefity, byt v Jičíně.
 
Nástup možný ihned.
Bližší informace podá 
MUDr. Martin Šimák, 
tel.: 493 582 111, 
e-mail: martin.simak@nemjc.cz

Písemné žádosti s profesním 
životopisem a koncepcí rozvoje 
oddělení posílejte na sekretariát 
ředitelky nejpozději  
do 31. července 2011.

ZDN A111012025
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Hlavní sestra
Institut onkologie 
a rehabilitace Na 
Pleši, s. r. o.,
vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici: 
     Hlavní sestra

Institut se nachází v Nové 
Vsi pod Pleší, 20 km od 
Prahy, u Mníšku pod Brdy.

Požadujeme: VŠ, minimálně 
10 let praxe, bezúhonnost, 
osvědčení k výkonu povolání bez 
odborného dohledu, příp. PSS, 
znalost práce na PC, organizační 
a řídicí schopnosti, zkušenosti 
ve vedoucí funkci výhodou.

Nabízíme: možnost řídit rozvoj 
špičkového privátního zařízení, 
dobré finanční ohodnocení, 
výkonové platové hodnocení, 
ubytování s možností získání 
bytu v rekreační oblasti Prahy.

Přihlášky včetně životopisu 
zasílejte do 22. 7. 2011 na e-mail 
personalni@institut-ples.cz, 
případně na adresu: Institut 
onkologie a rehabilitace Na Pleši, 
s. r. o., personální oddělení,
262 04 Nová Ves pod Pleší 110.

ZDN A111012021

Volná místa

Lékař
Soukromé rehabilitační 
oddělení Hlučín 
přijme do pracovního 
poměru lékaře 
se specializovanou způsobilostí 
v oborurehabilitační 
a fyzikální medicína.

Dobré pracovní podmínky, 
výhodné finanční ohodnocení 
včetně možnosti penzijního 
připojištění, pružná 
pracovní doba, po dohodě 
na zkrácený i plný pracovní 
úvazek, možnosti dalšího 
vzdělávání v oboru.
Nástup září, říjen 2011.
Kontakt: Alena Schlossarková, 
tel.: 607 246 261, 595 042 644, 
e-mail: rehab.hlucin@quick.cz 

ZDN A111012189

Fyzioterapeut/
Ergoterapeut

Rehabilitační oddělení 
Oblastní nemocnice 
Kolín, a. s.,
přijme fyzioterapeuta 
a ergoterapeuta.

Nabízíme: 
•   nové, moderní 

pracovní prostředí, 
•   zázemí perspektivní 

krajské nemocnice, 
•   zaměstnanecké benefity, 
•   podporu vzdělávání 

a sebeaktualizace, 
•   příjemný kolektiv, 
•   možnost též pro absolventy, 
•   nástup možný ihned!   
 
Kontakt: Oblastní  
nemocnice Kolín, a. s.,  
Bc. Daniel Veselý, personální 
oddělení, tel.: 321 756 616,
e-mail: daniel.vesely@
nemocnicekolin.cz 

ZDN A111012094

Zdravotní laborantka
Městská nemocnice 
Městec Králové, a. s., 
přijme zdravotní laborantku 
s hematologickou 
specializací pro laboratoř. 
Pracovní doba dle dohody. 

Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení, příjemné 
prostředí a milý kolektiv. 
Nástup možný ihned. 
Své životopisy zasílejte  
paní Regině Strejčkové,  
e-mail: strejckova@nemmk.cz, 
nebo poštou na adresu 
Městská nemocnice 
Městec Králové, a. s., 
Prezidenta Beneše 343, 
289 03 Městec Králové. 

ZDN A111012097

Klinický genetik 
Prestižní mezinárodní 
privátní klinika v Praze 
s genetickou laboratoří 
hledá atestovaného klinického 
genetika (pozice není 
vhodná pro absolventy).

Požadujeme:
•   titul MUDr.  

(nikoli RNDr. apod.),
•   ideálně praxe z privátního 

sektoru (není podmínkou),
•   anglický jazyk výhodou,
•   preciznost, spolehlivost, 

pracovitost, odpovědnost.

Nabízíme:
•   výborné platové podmínky,
•   participaci na unikátních 

genetických projektech,
•   maximální podpora dalšího 

odborného vzdělávání 
a růstu, včetně vzdělávání 
u zahraničních mateřských 
či sesterských společností,

•   příjemné pracovní prostředí,
•   profesionální přístup,
•   nástup možný ihned.

V případě zájmu nás 
kontaktujte e-mailem na 
adrese: asistentcc@seznam.cz

ZDN A111012100

Lékaři
Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s.,
nabízí náborový příspěvek 
ve výši 70 000 Kč 
pro lékaře a lékaře-absolventy, 
při uzavření pracovní 
smlouvy na oddělení LDN, 

otorinolaryngologické oddělení 
(specializovaná způsobilost 
vítána),  
oddělení klinické biochemie,
radiodiagnostické oddělení  
a hematologicko-transfuzní  
oddělení.

Dále nabízíme:  
zajímavé osobní mzdové 
ohodnocení, možnost 
dalšího profesního růstu 
i dalšího vzdělávání aj.

Své životopisy a motivační 
dopisy zasílejte na e-mail: 
anna.vankova@onmb.cz 
nebo poštou na adresu: 
Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav, a. s., V. Klementa 147,  
293 01 Mladá Boleslav

ZDN A111012033

Sekundární lékař
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme pro Interní 
kliniku 2. LF UK
sekundárního lékaře/ku  
se zájmem o vnitřní 
lékařství a kardiologii. 
Nástup od 1. 9. 2011. 
Nabízíme: možnost odb. růstu, 
ubytování pro mimopražské. 
Písemné nabídky s CV zasílejte 
na sekretariát Interní kliniky 
2. LF UK, FN Motol, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5;  
e-mail.: interna@fnmotol.cz.  
Info – tel.: 22443 4001.

ZDN A111012017

Porodní asistentka
Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha 4 – Podolí 
přijme porodní asistentku 
na oddělení šestinedělí.
Požadujeme: vzdělávání 
příslušného směru, 
platné osvědčení k výkonu 
povolání bez odborného 
dohledu, praxe vítána.
Písemné nabídky se 
strukturovaným životopisem 
zasílejte na e-mail:  
tana.kalinova@upmd.cz

ZDN A111011965

Výzkumný pracovník
IKEM, Vídeňská 
1958/9, Praha 4,
přijme výzkumného pracovníka 
– absolventa VŠCHT 
do oddělení experimentální 
hypertenze a nefrologie 
Centra experimentálního 
výzkumu chorob 
krevního oběhu a orgánových 
náhrad (CEVKOON). 
Náplní práce bude analýza 
fyziologicky aktivních látek za 
využití technik vysokoúčinné 
kapalinové chromatografie 
a hmotnostní spektrofotometrie 
(HPLC/MC) a dále problematika 
úlohy interakce metabolitů 
cytochromu P-450 a renin- 
-angiotenzinového systému 
v patofyziologii hypertenze (bližší 
informace na www.cevkoon.eu). 
V případě zájmu kontaktujte 
prof. MUDr. L. Červenku, CSc.,  
e-mail: luce@ikem.cz

ZDN A111011968

Lékař/Lékařka
ARO Nemocnice 
Na Františku 
přijme lékaře/ku se 
specializovanou způsobilostí 
pro práci na anestezii 
a resuscitační stanici. 
Dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody dle KS, 
možnost služebního bytu. 
CV a osobní jednání podmínkou. 
Kontakt: 
e-mail: svehla@nnfp.cz, 
tel.: 602 234 691.

ZDN A111011971

Různé

Zástup v ordinaci
Hledáme dlouhodobý 
zástup v ordinaci 
praktického lékaře 
v Davli, Praha-západ.
MUDr. Viktor Soukup, 
tel.: 607 950 393.
viktor.soukup@seznam.cz

ZDN A111012186

personální inzerce
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