
•   zdravotní, občanskou a morální 
bezúhonnost,

•   znalost práce s PC.

Náplň práce:
•   řízení činností zdravotnického 

sektoru a koordinace činností 
jednotlivých částí,

•   zajištění součinnosti s ostatní
mi složkami organizace,

•   optimalizace zdravotnického 
personálu,

•   v součinnosti s vedením organi
zace vytvářet vhodné podmínky 
pro práci zdravotníků.

Nabízíme zajímavou tvůrčí 
 práci na akreditovaném praco
višti,  zázemí a stabilitu silné 
společnosti, atraktivní mzdové 
ohod no cení.
Mzdové podmínky, možnost byd
lení, další benefity a datum nástu
pu budou dohodnuty při osobním 
pohovoru.

Do VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ budou 
zařazeni všichni zájemci, kteří 
zašlou svůj motivační dopis, pro
fesní životopis, přehled dosavad
ní praxe a kopie dokladů o dosa
ženém vzdělání do 31. 3. 2015 na 
adresu: Léčebné lázně Jáchymov, 
a. s., personální ředitelka I. Tau
berová, T. G. Masaryka 415, 362 51 
Jáchymov. Informace Vám poskyt
ne personální ředitelka Ivana Tau
berová, tel.: 724 070 610.

M151000079

Primář/primářka
Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s.,
přijme:

   primáře/ku

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 

specializovaná způsobilost RFM 
výhodou,

•   způsobilost k výkonu povolání lé
kaře podle zákona č. 95/2004 Sb.,

•   licenci ČLK pro výkon funkce pri
máře – vedoucího lékaře,

•   praxi v oboru a zkušenosti z ve
doucích pozic zdravotnického 
zařízení,

•   znalost NJ, RJ a AJ, alespoň jeden 
z nich na dobré úrovni,

•   organizační schopnosti a řídi
cí předpoklady, schopnost vést 
a motivovat,

•   zdravotní, občanskou a morální 
bezúhonnost,

•   znalost práce s PC.

Nabízíme:
•   zajímavou a tvůrčí práci ve sta

bilní společnosti s dlouholetou 
tradicí,

•   možnost profesního a osobní
ho růstu, aktivní přednáškovou 
a publikační činnost,

Výběrová řízení

Přednosta 
chirurgického oddělení

Masarykova městská 
nemocnice v Jilemnici
vypisuje výběrové řízení na pra
covní pozici:

   přednosta chirurgického 
oddělení

Nástup do funkce v  období  
od 1. února 2015 do 1. dubna 2015.

Požadujeme:
•   odbornou způsobilost dle záko

na 95/2004 Sb. v plném znění,
•   zdravotní způsobilost,
•   občanskou a morální bezúhon  

nost,
•   minimálně 10 let praxe,
•   komunikativnost, samostatnost, 

organizační schopnosti,
•   vítána praxe kromě všeobecné 

chirurgie i v traumatologii.

Požadované doklady:
•   životopis,
•   přehled dosavadní praxe,
•   úředně ověřené doklady o dosa

ženém vzdělání,
•   výpis z rejstříku trestů ne star

ší 3 měsíců,
•   poskytnutí souhlasu k využití po

skytnutých osobních údajů pro 
účely výběrového řízení.

Nabízíme:
•   perspektivní pozici v akredito

vané nemocnici zařazené mezi 
nemocnice tzv. návazné péče,

•   možnost dalšího vzdělávání a od
borného růstu,

•   zaměstnanecké benefity,
•   odpovídající finanční ohodno 

cení,
•   bydlení v bytě 3 + 1.

Písemné přihlášky s požadovaný
mi doklady zasílejte na personál
ní oddělení do 4 týdnů po zveřej
nění inzerátu (MMN v Jilemnici, 

person. odd., Metyšova 465, 514 01  
Jilemnice).

M151000034

Primář neurologického 
oddělení

Nemocnice Nový Jičín, a. s.,
Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, 
PSČ: 741 01,
vypisuje výběrové řízení na pozici:

   primář neurologického 
oddělení

Požadujeme:
•   specializovaná způsobilost v obo

ru neurologie dle zák. č. 95/2004 
Sb. podmínkou,

•   praxi v oboru neurologie po zís
kání specializované způsobilos
ti min. 5 let.

Nabízíme:
•   zázemí silné a dynamicky se roz

víjející společnosti,
•   podporu odborného rozvoje, 

vzdělávání,
•   práci v regionálně významném 

nemocničním zařízení s plnou 
komplementární výbavou.

Platové podmínky:
•   nadstandardní smluvní mzda, 

individuální přístup.

Benefity:
•   služební automobil,  mobilní 

telefon, notebook, příspěvek 
na životní pojištění a  rekreaci  
dětí,

•   týden dovolené navíc, příspěvek 
na stravování.

Termín nástupu: dle dohody
Životopis s motivačním dopisem 
zasílejte na níže uvedený kontakt.

Kontakt: kariera@nnj.agel.cz
M151000037

Lékařský ředitel
Léčebné lázně 
Jáchymov, a. s.,
přijme:

   lékařského/ou  ředitele/ku

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 

specializovaná způsobilost RFM 
výhodou,

•   způsobilost k výkonu povolání lé
kaře podle zákona č. 95/2004 Sb.,

•   ověření úspěšné praxe v oboru 
a zkušenosti z vedoucích pozic 
zdravotnického zařízení,

•   znalost NJ, RJ a AJ, alespoň jeden 
z nich na dobré úrovni,

•   organizační schopnosti a řídi
cí předpoklady, schopnost vést 
a motivovat,

•   předložení koncepce řízení a vý
voje zdravotnického sektoru LL 
Jáchymov, a. s.,
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