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Výběrová řízení

Primáři
Ředitel Kroměřížské 
nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení míst:

   Primář/primářka oftalmologie
   Primář/primářka mikrobiologie
   Primář/primářka transfuzního 
a hematologického oddělení

Kvalifikační požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovaná 

způsobilost v oboru, 
•   nejméně 10 let praxe v oboru, 
•   licence ČLK pro výkon 

vedoucí funkce, 
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost dle 
zákona č.95/2004 Sb., 

•   manažerské a organizační 
schopnosti, 

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného týmu.

K přihlášce je nutno doložit: 
•   strukturovaný životopis 

s přehledem dosavadní praxe, 
•   úředně ověřené kopie dokladů 

o dosažené kvalifikaci, 
případně Rozhodnutí MZ ČR  
o uznání odborné 
a specializované způsobilosti 
dle zákona č.95/2004 Sb., 

•   platný výpis z rejstříku trestů, 
•   doklad o zdravotní způsobilosti, 
•   přehled vzdělávací  

aktivity a publikační  
či přednáškové činnosti, 

•   koncepci řízení a managementu 
v daném oboru, 

•   souhlas se zpracováním 
osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., 

•   licenci ČLK pro výkon 
vedoucí funkce.

Písemné přihlášky zasílejte do tří 
týdnů ode dne zveřejnění na adre-
su: Kroměřížská nemocnice, a. s., 
personální oddělení, Havlíčko-
va 660, 767 01 Kroměříž, e-mail:  
vlasta.prochazkova@nem-km.cz

A131006429

Primáři
Ředitel Nemocnice 
Milosrdných bratří, p. o., 
Polní 3, 639 00 Brno,
vypisuje výběrová 
řízení na místa: 

   Primář novorozeneckého 
oddělení 

   Primář rehabilitačního 
oddělení 
   Primář oddělení 
vnitřního lékařství

Požadujeme: 
•   VŠ lékařského směru, 
•   specializovanou způsobilost 

v příslušném oboru, 
•   nejméně 10 let praxe v oboru, 
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   organizační a řídicí schopnosti,
•   negativní osvědčení dle 

zákona č. 451/1991 Sb..

Písemné přihlášky s požadova-
nými doklady a strukturovaný 
životopis zasílejte na personální 
odd., 639 00 Brno, Polní 3, e-mail:  
iveta.sikulova@nmbbrno.cz:
•   do 13. 5. 2013  

– novorozenecké odd.,
•   do 17. 5. 2013  

– rehabilitační odd.,
•   do 17. 6. 2013  

– odd. vnitřního lékařství

Kontakt pro informace: 
MUDr. Josef Drbal, ředitel,  
tel.: 532 299 111, 348;  
e-mail: josef.drbal@nmbbrno.cz,  
www.nmbbrno.cz

A131005968 Volná místa

Cévní chirurg
Nemocnice Milosrdných 
bratří, p. o, Polní 3,  
639 00 Brno, 
přijme lékaře se specializací 
v oboru cévní chirurgie pro 
oddělení chirurgie i s možností 
práce na zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned.

Písemné přihlášky s profesním ži-
votopisem, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis registrů trestu za-
sílejte na adresu: Nemocnice Mi-
losrdných bratří, p. o., personál-
ní oddělení, Polní 3, 639 00 Brno,  
tel.: 532 299 149, e-mail: 
iveta.sikulova@nmbbrno.cz

Kontakt pro informace: 
MUDr. František Horálek, 
primář odd. chirurgie,  
tel.: 532 299 161,153,  
mobil: 734 260 353, e-mail:  
frantisek.horalek@nmbbrno.cz,  
www.nmbbrno.cz

A131005971

Vedoucí lékař – pediatr
Nestátní ordinace 
praktického lékaře pro 
děti a dorost v Olomouci 
hledá vedoucího lékaře. 

Požadujeme: 
•   odpovídající odborné vzdělání,
•   schopnost samostatné práce. 

Nabízíme: 
•   výhodné platové  

a pracovní podmínky,
•   nástup možný ihned.

Kontakt: tel.: 603 851 231.
A131006408

Praktický lékař/lékařka
Zdravotnické zařízení 
na Vysočině 
přijme do pracovního poměru 
praktického lékaře.
Podmínky dohodou.

Odpovědi zasílejte na adresu: 
Dům zdraví, spol. s r. o., 
MUDr. Jindřich Zeman,  
Poříčí 11, 594 01 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 522 442, e-mail:  
zemanjindrich@seznam.cz

A131005499

Ostatní

Pronájem 
Volné prostory k pronájmu 
vhodné jako ordinace nebo pro ji-
né zdravotnické služby v objek-
tu zavedené lékárny Alma, Fo-
erstrova 1655/1, Hradec Králové, 
v sousedství zdravotního středis-
ka. Jedná se o prostory s výmě-
rou do 230 m2. Výhodné nájem-
ní podmínky. 
Více informací: tel.: 777 856 026, 
e-mail: dolezal.jiri@gmail.com

A131005998

6. 5. 2013

personální inzerce
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Inzerce A131006436

Nově prosím pro příjem  
personální inzerce kontaktujte:

Ing. Alenu Seidelovou                   
tel.: 225 276 341, 724 774 034

e-mail: seidelova@mf.cz

Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

personální inzerce


