
42  Zdravotnické noviny   1525. 7. 2011 

Výběrová řízení

Akademický pracovník
Děkan 2. lékařské 
fakulty UK v Praze 
vypisuje výběrové řízení na 
dobu určitou na místo: 

   1 akademický pracovník pro 
Gynekologicko-porodnickou 
kliniku 2. LF UK a FN Motol  
v Praze

Požadavky na uchazeče:
•   nejvyšší ukončené 

vzdělání v oboru,
•   aktivní znalost minimálně 

jednoho světového jazyka,
•   perspektiva získání 

titulu Ph.D.,
•   publikační aktivita.

Dále požadujeme předpoklady 
pro vědeckou a pedagogickou 
činnost, morální a občanskou 
bezúhonnost. 

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, 
životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké 
a publikační činnosti a alespoň 
2 referencemi přijímá do 30 dnů 
po zveřejnění výběrového řízení:
Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5 – Motol.

ZDN A111012342

Akademický pracovník
Děkan 2. lékařské 
fakulty UK v Praze 
vypisuje výběrové řízení na 
dobu určitou na místa:

   1 akademický pracovník  
– učitel vysoké školy  
pro Ústav lékařské chemie 
a biochemie 2. LF UK v Praze

Požadavky na uchazeče:
•   VŠ vzdělání přírodovědného 

biochemického směru,
•   vědecký titul Ph.D. nebo CSc.,
•   prokazatelná publikační 

a vědecká činnost,
•   dobrá znalost AJ a práce na PC / IT.

   1 akademický pracovník  
– Učitel vysoké školy  
pro Ústav lékařské chemie 
a biochemie 2. LF UK v Praze 

Požadavky na uchazeče:
•   absolvent lékařské fakulty,
•   dobrá znalost AJ a PC,
•   pedagogické zkušenosti.

Pro oba uchazeče dále 
požadujeme předpoklady  
pro vědeckou a pedagogickou 
činnost, morální a občanskou 
bezúhonnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, 
životopisem, průběhem 
praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení:
Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5 – Motol.

ZDN A111012345

Primář 
Ředitel Vsetínské 
nemocnice, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení místa:  

   Primář oddělení neurologie

Požadavky:
•   specializovaná 

způsobilost v oboru,
•   licence ČLK pro výkon 

funkce primáře,
•   bezúhonnost a zdravotní 

způsobilost,
•   manažerské a morální 

předpoklady.

Nabízíme:
•   motivující 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),
•   představa o způsobu, 

stylu a formě výkonu 
funkce (maximálně dvě 
strany formátu A4).

Přihlášku je nutno dodat 
na odbor řízení lidských 
zdrojů do 15. 8. 2011. 
Termín osobních pohovorů 
bude uchazečům upřesněn.

ZDN A111012348

Volná místa

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4 – Krč,
přijme sekundárního 
lékaře/lékařku 
pro lůžkovou část oddělení 
revmatologie a rehabilitace.

Požadujeme:
•   odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 

bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   minimálně splnění praxí 
pro interní kmen.

Nabízíme:
•   základní plat dle platných 

tabulek + osobní příplatek,
•   možnost celoživotního 

vzdělávání,
•   dobré pracovní podmínky, 

příjemný kolektiv,
•   zaměstnanecké benefity.
 
Nástup říjen – prosinec 2011 
dle dohody, přednost budou 
mít lékaři s praxí v oboru.

Kontakt: primářka 
MUDr. Marie Sedláčková, 
tel.: 261 082 509, e-mail: 
marie.sedlackova@ftn.cz

ZDN A111012591

Lékař – ORL
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s.,
Bolzanova 512, 506 43 Jičín,
přijme lékaře na oddělení ORL.

Požadavky:
•   specializovaná způsobilost 

v oboru výhodou,
•   občanská a morální 

bezúhonnost,
•   zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
•   pracoviště s akreditací  

1. stupně ke vzdělávání 
v oboru,

•   dobré pracovní 
a platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.

Nástup možný ihned.

Bližší informace podá: 
primář MUDr. Martin Kracík,  
tel.: 493 582 321, e-mail: 
martin.kracik@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
personální oddělení nebo e-mail: 
hana.kalenska@nemjc.cz

ZDN A111012588

Mikrobiolog
Nestátní zdravotnická 
laboratoř v Praze 
přijme mikrobiologa (lékaře 
i VŠ nelékaře) pro metody 
molekulární biologie/PCR. 
Specializovaná způsobilost 
podmínkou. 

Nabízíme zajímavou práci, 
výborné platové  
a pracovní podmínky,  
další vzdělávání v oboru.

V případě zájmu nás 
kontaktujte emailem na 
adrese: prijeti@email.cz

ZDN A111012495

Lékaři 
– Nizozemsko, Belgie

Pracovní uplatnění pro 
lékaře-specialisty
v Nizozemsku a Belgii.
Více na www.optima-recruit.cz
Tel.: +420 739 571 561 
– L. Klusová.

ZDN A111012491

Sekundární lékař
Panochova nemocnice 
Turnov 
přijme do pracovního poměru 
sekundárního lékaře na 
gynekologické oddělení. 
Nadstandardní platové 
i pracovní podmínky, 
možnost zajištění ubytování, 
nástup možný ihned. 

Informace: prim. MUDr. Petr 
Lidák, tel.: 777 157 264, 
MUDr. Martin Hrubý – 
náměstek LPP, tel.: 777 767 880.

ZDN A111012454

Lékař
Dětská lázeňská léčebna 
Lázně Kynžvart 
přijme lékaře.

Předpoklady: 
odborná a zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost.
Nástup možný ihned  
nebo dle domluvy.  
Služební byt k dispozici. 
Vhodné i pro pracující 
důchodce – je možno i na 
zkrácený pracovní úvazek.

Bližší informace: 
náměstek pro lékařskou, 
ošetřovatelskou a lázeňskou péči 
MUDr. Josef Nebesař, e-mail:
nebesar@detskalecebna.cz,
tel.: 354 672 120, 
ústředna: 354 672 111,
www.detskalecebna.cz

ZDN A111012397

Lékař/Lékařka – pediatr
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme lékaře/ku – pediatra pro 
Ortopedickou kliniku 2. LF UK. 

Náplň práce: zajištění JIP 
– intermediárních lůžek 
dětských pacientů po 
operačních výkonech, 
případná konzilia dětských 
pacientů hospitalizovaných na 
Ortopedické klinice 2. LF UK. 

Požadavky: atestace z pediatrie. 

Kontakt: Ortopedická klinika  
2. LF UK a FN Motol,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
e-mail: michaela.bezroukova@
lfmotol.cuni.cz, tel.: 22443 2801.

ZDN A111012394

Lékaři
Kardia, s. r. o.  
– nestátní zdravotnické 
zařízení se zaměřením 
na pracovnělékařskou 
a preventivní péči 
hledá do svého týmu lékaře do 
ambulancí v Praze a v Kolíně 

Požadujeme: 
•   odbornost pracovní, interní 

nebo praktické lékařství, příp. 
hygiena – možno i absolvent,

•   ochotu dále se vzdělávat, 
•   spolehlivost, komunikativnost 

a vstřícnost. 

Nabízíme: 
•   zajímavé finanční ohodnocení, 
•   služební automobil, 
•   odborné zaškolení 

a vzdělávání. 

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

ZDN A111012306

Přednášející
Společnost ABC  
první pomoc, s. r. o.,
hledá pro přednáškovou činnost 
externí spolupracovníky SŠ, 
VŠ s výrazně nadprůměrnými 
prezentačními schopnostmi. 
Vaše nabídky prosím 
zasílejte na e-mailovou 
adresu: elpim@tiscali.cz

ZDN A111012309

Lékař
do zavedené interní 
ambulance v Kladně 
přijmu lékaře s atestací, 
částečný úvazek, 
nástup dle dohody. 
Kontakt: tel.: 605 114 815.

ZDN A111012318

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4 – Krč,
přijme sekundárního lékaře/
lékařku pro II. interní kliniku. 

Požadujeme:
•   absolvent lékařské fakulty, 

atestace z vnitřního 
lékařství vítána,

•   zájem o interní lékařství,
•   praxe vítána, není podmínkou.In
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Nabízíme:
•   zajímavou práci,
•   možnost celoživotního 

vzdělávání,
•   zaměstnanecké benefity.
Nástup možný od 1. 9. 2011  
nebo dle dohody. 

Kontakt: primář II. interní kl. 
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., 
e-mail: zdenek.benes@ftn.cz

ZDN A111012321

Všeobecné sestry
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4 – Krč
přijme všeobecné sestry  
do nepřetržitého provozu pro 
oddělení hrudní chirurgie
a urologické oddělení 
– operační sál. 

Požadujeme
•   odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle 
zákona č. 96/2004 Sb.,

•   osvědčení k výkonu povolání 
bez odborného dohledu,

•   PSS v INOPS výhodou,
•   flexibilitu a chuť 

učit se novému,
•   komunikační dovednosti,
•   schopnost pracovat 

samostatně i v týmu.

Nabízíme: 
•   podporu dalšího vzdělávání:
-  nabídka seminářů a kurzů 

Centra pro vzdělávání 
a vědu FTNsP v areálu 
nemocnice zdarma,

•   zaměstnanecké benefity:
- příspěvek na dovolenou,
-  nabídka hlídání dětí 

o noční službě,
- 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 22 Kč),

-  možnost sportovního vyžití 
přímo v areálu nemocnice 
(aerobic, volejbal, tenis)

-  bezúročné půjčky  
na bytové účely ve výši  
30 000 až 50 000 Kč.

Nástup dle dohody. 

Kontakt: 
Oddělení hrudní chirurgie, 
vrchní sestra Jaroslava Truxová,  
tel.: 261 082 601,
e-mail: jaroslava.truxova@ftn.cz 

Urologické oddělení,  
vrchní sestra Jana Kuběnová, 
tel.: 261 083 165,  
e-mail: jana.kubenova@ftn.cz

ZDN A111012328

Porodní asistentky
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4 – Krč
přijme porodní asistentky pro 
gynekologicko-porodnické  
oddělení a na ambulanci 
gynekologicko-porodnického odd.

Požadujeme:
•   odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle 
zákona č. 96/2004 Sb.,

•   osvědčení k výkonu povolání 
bez odborného dohledu,

•   flexibilitu a chuť 
učit se novému,

•   komunikační dovednosti,
•   schopnost pracovat 

samostatně i v týmu.

Nabízíme: 
•   podporu dalšího vzdělávání:
-  nabídka seminářů a kurzů 

Centra pro vzdělávání 
a vědu FTNsP v areálu 
nemocnice zdarma,

•   zaměstnanecké benefity:
- příspěvek na dovolenou,
-  nabídka hlídání dětí 

o noční službě,
- 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 22 Kč),

-  možnost sportovního vyžití 
přímo v areálu nemocnice 
(aerobic, volejbal, tenis)

-  bezúročné půjčky  
na bytové účely ve výši  
30 000 až 50 000 Kč.

Nástup dle dohody. 

Kontakt: 
vrchní sestra Lenka Cejpková, 
tel.: 261 083 149,  
e-mail: lenka.cejpkova@ftn.cz

ZDN A111012325

Projektový manažer
Společnost Edukafarm, 
jež se zabývá edukací 
lékařů a farmaceutů, 
hledá vhodného 
kandidáta na pozici: 

projektový manažer periodik  
(s místem trvalého bydliště  
v Praze nebo blízkém okolí). 
 
Požadujeme:
solidního člověka, který 
má ambice něco dokázat, 
má profesionální a hlavně 
kreativní přístup k organizaci 
projektů/periodik, ukončené 
vzdělání na střední nebo vysoké 
škole, řidičské oprávnění. 
 
Nabízíme:
zajímavou práci v mladém 
kolektivu, zázemí obvyklé  
u nadnárodní firmy, možnost 
dalšího profesního růstu, 
solidní platové podmínky.

Své stručné CV posílejte 
na e-mail: 
edukafarm@edukafarm.cz

ZDN A111012609

Lékař
MEDITERRA, s. r. o., 
Rehabilitační klinika 
Malvazinky, 
U Malvazinky 177/7, Praha 5, 
přijme lékaře s atestací z FBLR, 
případně lékaře v přípravě na 
atestaci z FBLR s absolvovaným 
základním kmenem. 
Nástup možný ihned.

Kontakt: sekretariát, paní 
Michnáčová, tel.: 251 116 604, 
a MUDr. Barbora Danielová, 
e-mail: danielova@mediterra.cz

ZDN A111012596

Lékař
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s.,
Bolzanova 512, 506 43 Jičín,
přijme lékaře  
na radiodiagnostické oddělení. 

Požadavky:
•   specializovaná způsobilost 

v oboru podmínkou,
•   občanská a morální 

bezúhonnost,
•   zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
•   dobré pracovní a platové 

podmínky,
•   práci i na kratší pracovní 

úvazek, případně pouze služby.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá primář 
MUDr. Richard Stojanov, 
tel.: 493 582 331, e-mail: 
richard.stojanov@nemjc.cz 
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte 
na personální oddělení 
nebo na e-mail:  
hana.kalenska@nemjc.cz

ZDN A111012585
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