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Výběrová řízení

Ambulantní 
pohotovostní péče

Město Louny oznamuje, 
že v souladu se zákonem  
č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, 
bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na provozovatele: 
   Ambulantní pohotovostní 
péče v oboru praktický 
lékař pro děti a dorost 

   Ambulantní pohotovostní 
péče v oboru praktický 
lékař pro dospělé 

pro území správního 
obvodu města Louny 
s rozšířenou působností. 
Více informací na www.isvzus.cz  
nebo www.mulouny.cz.

ZDN A111014260

Primář/
Zástupce primáře

Ředitel Pardubické 
krajské nemocnice, a. s., 
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucích míst: 
   Primář neurochirurgického 
oddělení

   Zástupce primáře 
neurochirurgického oddělení

Kvalifikační požadavky:
VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializace v oboru 
neurochirurgie, minimálně 
10 let praxe v oboru, 
licence ČLK pro výkon primáře 
a splnění předpokladů pro výkon 
funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.
Manažerské schopnosti, 
občanská a morální bezúhonnost.

Písemné přihlášky doložené 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci 
a výpisem z rejstříku trestů 
(ne starším 3 měsíců) zasílejte 
nejpozději do 30. 9. 2011 
v obálce označené „výběrové 
řízení“ na adresu:
Pardubická krajská nemocnice, 
a. s., personální oddělení, 
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN A111013826

Primář
Ředitel psychiatrické 
léčebny Horní Beřkovice 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:
    Primář oddělení 
návykových nemocí

Požadujeme:
•   specializační způsobilost 

v oboru návykové nemoci 

nebo psychiatrie + osvědčení 
pro výkon funkce primáře, 
případně doložení žádosti 
o toto osvědčení, 

•   schopnost pracovat samostatně,
•   morální a občanskou 

bezúhonnost – výpis 
z rejstříku trestů.

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

ohodnocení,
•   zařazení a ohodnocení dle 

nařízení vlády č.564/2006 Sb.,  
o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě,

•   hlavní pracovní poměr 
na dobu neurčitou,

•   možnost dalšího vzdělávání,
•   zaměstnanecké bonusy 

(možnost nadstandardního 
ubytování, penzijní 
připojištění, stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele 
v areálu léčebny,  
6 týdnů dovolené).

Přihláška uchazeče musí 
obsahovat následující ověřené 
doklady: doklad o ukončení 
studia na lékařské fakultě 
(diplom), doklad o získání 
specializované způsobilosti 
v oboru psychiatrie,
licenci ČLK pro výkon funkce 
primáře, doklad o bezúhonnosti 
(ne starší 3 měsíce).

Přihlášku spolu s požadovanými 
doklady, strukturovaný životopis 
a návrh koncepce oddělení 
zašlete nejpozději do 23. 9. 2011 
na osobní oddělení PLHoB.

V případě zájmu nás 
kontaktujte na e-mailu: 
stella.hanikyrova@plhberkovice.cz
a případně na telefonu: 
416 808 211, pí Hanikýřová.

Poskytnutím svých osobních 
údajů dáváte souhlas s tím, 
aby je Psychiatrická léčebna 
Horní Beřkovice zpracovávala 
a uchovávala v databázi uchazečů 
pouze pro účely náboru a výběru 
zaměstnanců v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. 
Poskytnutí údajů je dobrovolné. 
Souhlas s jejich zpracováním 
a uchováváním můžete 
kdykoli odvolat. Současně tím 
potvrzujete, že poskytnuté osobní 
údaje jsou pravdivé a přesné.

ZDN A111013832

Primář/Primářka
Ředitelka Rokycanské 
nemocnice, a. s., 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
   Primář/primářka 
interního oddělení

Požadavky:
I. a II. atestace v oboru interna 
nebo specializovaná způsobilost 
v oboru, minimálně 10 let 
praxe v oboru, organizační 
a řídící schopnosti, morální 
a občanská bezúhonnost.
Další specializace a znalost 
související legislativy výhodou.

Přihlášku se strukturovaným 
profesním životopisem, 
stručnou představou o výkonu 
funkce, fotokopiemi dokladů 
o dosažené kvalifikaci, výpisem 
z rejstříku trestů ne starším než 
3 měsíce a čestným prohlášením 
o zdravotní způsobilosti  
zašlete do 30. 9. 2011 v obálce 
s označením „Výběrové 
řízení“ na adresu:
Rokycanská nemocnice, a. s., 
personální oddělení,  
Voldušská 750, 337 22 Rokycany

ZDN A111013812

Vedoucí výuky jazyků
Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
   Vedoucí Centra pro 
výuku cizích jazyků 

Nástup do funkce dle dohody.

Kvalifikační požadavky:
•    VŠ vzdělání v příslušném 

nebo příbuzném oboru,
•    minimálně 10 let 

odborné praxe,
•   předpoklady dle zákona 

č. 451/1991 Sb., v platném 
znění (lustrace),

•    zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, 

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
týmu pracoviště,

•   aktivní znalost nejméně 
jednoho světového jazyka,

•   znalost práce na PC.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit:
•   vyplněný osobní dotazník,
•   fotokopie dokladů 

o dosažené kvalifikaci,
•   profesní životopis s uvedením 

přehledu o vědecké 
a publikační činnosti,

•   osvědčení a čestné prohlášení 
dle zákona č. 451/1991 
Sb., v platném znění,

•   výpis z rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce,

•   písemný návrh koncepce 
vývoje pracoviště.

Přihlášky zasílejte do 30 dnů po 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na Děkanát LF UP, 

personální referát,  
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN A111013614

Přednosta – více pozic
Děkan Lékařské 
fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 
a ředitel Fakultní 
nemocnice Olomouc 
vypisují výběrové řízení 
na obsazení funkcí:
   Přednosta Kliniky plicních 
nemocí a tuberkulózy 

   Přednosta III. interní kliniky – 
nefrologické, revmatologické 
a endokrinologické 

   Přednosta Dětské kliniky

   Přednosta Kliniky 
nukleární medicíny

   Přednosta Ústavu soudního 
lékařství a medicínského práva

   Přednosta I. chirurgické kliniky

   Přednosta Oční kliniky

   Přednosta Otolaryngologické 
kliniky

   Přednosta Urologické kliniky 

   Přednosta Kliniky ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie 

Nástup do funkce od 1. 1. 2012.

 Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání v příslušném 

nebo příbuzném oboru,
•   specializace v oboru v souladu 

se zákonem č. 95/2004 
Sb., v platném znění,

•   vědecko-pedagogický titul 
profesor nebo docent, 

•   minimálně 10 let 
odborné praxe,

•   předpoklady dle zákona č. 
451/1991 Sb., v platném znění,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zákona č. 
95/2004 Sb., v platném znění,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
týmu pracoviště, vč. 
manažerských dovedností,

•   aktivní znalost nejméně 
jednoho světového jazyka,

•   znalost práce na PC,
•   pro přednosty společných 

pracovišť LF UP a FNO  
– licence ČLK pro výkon funkce 
vedoucího lékaře – primáře. 

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit:
•   vyplněný osobní dotazník,
•   fotokopie dokladů 

o dosažené kvalifikaci,

•   profesní životopis s uvedením 
přehledu o vědecké 
a publikační činnosti,

•   osvědčení a čestné prohlášení 
dle zákona č. 451/1991 
Sb., v platném znění,

•   fotokopie licence ČLK pro 
vedoucího lékaře – primáře,

•   výpis z rejstříku trestů 
ne starší 3 měsíců,

•   písemný návrh koncepce 
vývoje pracoviště.

Přihlášky zasílejte do 30 dnů po 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na Děkanát LF UP, 
personální referát,  
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN A111013611

Vedoucí lékárník
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

  Vedoucí lékárník

Kvalifikační požadavky:
•   odborná způsobilost v oboru 

dle zák. 95/2004 Sb.,
•   specializovaná 

způsobilost v oboru,
•   praxe v oboru,
•   organizační, komunikační 

a řídicí schopnosti.

Nabízíme:
•   manažerská smlouva,
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení,
•   možnost ubytování,
•   práci v příjemném 

pracovním prostředí.

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

(notářsky ověřené),
•   platný výpis z rejstříku 

trestů (ne starší 3 měsíců),
•   osobní dotazník  

(na vyžádání zašleme),
•   písemný souhlas 

s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení,

•   vizi rozvoje oddělení lékárny 
v NsP Česká Lípa do roku 2013.

Vlastnoručně podepsanou 
přihlášku zasílejte nejpozději do 
15. října 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 – vedoucí lékárník“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit 
a to i bez udání důvodu. 

ZDN A111013565



Volná místa

Lékař/Lékařka
Nemocnice  
Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace,
Žďárská 610,  
592 31 Nové Město na Moravě, 
přijme do pracovního 
poměru na oddělení 
ortopedie lékaře/lékařku 
se specializovanou způsobilostí 
nebo absolventa.
Bližší informace najdete na 
www.nnm.cz, sekce kariéra.

ZDN A111014473

Dermatolog
Pro kožní zařízení v Praze 8 
hledáme lékaře, 
i v předatestační přípravě.
Tel.: 603 222 123.

ZDN A111014328

Lékař/Lékařka
Městská nemocnice 
následné péče (Praha 9) 
přijme na lůžk. odd. lékaře/-ku. 
Splněný interní základ 
podmínkou, atestace (interna 
nebo geriatrie) výhodou. 

Nabízíme klidnou práci 
v malém kolektivu, velmi 
dobrou dopravní dostupnost 
(přímo u metra), motivující 
plat. ohodnocení (smluvní 
plat možný) a benefity. 
Část. úvazek možný. 
Kontakt: dr. Andrlová, 
tel.: 284 000 855,  
e-mail: andrlova@mnnp.cz

ZDN A111014358

Lékaři
Pracovní uplatnění pro 
lékaře – specialisty 
do Holandska a Belgie.
Více na www.optima-recruit.cz
Tel.: +420 739 571 561, L. Klusová

ZDN A111013627

Praktický lékař/lékařka
Dynamická ordinace 
PL hledá lékaře/ku. 
Dobrá znalost AJ podmínkou. 
Více na webu:  
www.young.co.cz/nabor

ZDN A111014268

Lékaři
Zdravotnická záchranná 
služba Jihomoravského 
kraje, p. o., 
nám. 28. října 23, 602 00 Brno,

přijme lékaře pro svá  
pracoviště v okresech  
Brno město, Blansko, Břeclav, 
Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Požadavky:
VŠ vzdělání – lékařská fakulta, 
specializace v oboru urgentní 
medicína nebo anesteziologie 
a intenzivní medicína, 
chirurgie, vnitřní lékařství, 
všeobecné praktické lékařství, 
dětské lékařství; možné jsou 
i jiné odbornosti chirurgického 
a interního typu zaměření 
po prokázání odpovídajících 
schopností k výkonu práce.
Zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost.
Uživatelská znalost práce s PC, 
znalost AJ nebo NJ výhodou.

Nabízíme:
dobré pracovní podmínky, 
pracovní poměr na dobu 
neurčitou, platové zařazení 
dle vládního nař. 564/2006 Sb.  
+ příplatky. 
Nástup možný ihned.
Přihlášky s životopisem zašlete na 
adresu organizace nebo e-mail: 
info@zzsjmk.cz, tel.: 545 113 203.

ZDN A111014246

Lékař/Lékařka
Vsetínská nemocnice, a. s.,
nabízí pracovní příležitost 
na pozici lékaře/-ky na 
oddělení neurologie.

Požadavky:
•   specializovaná způsobilost, 

uvítáme však i lékaře/-ku 
s odbornou způsobilostí 
v přípravě na specializaci,

•   bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost,

•   schopnost samostatně 
pracovat, odpovědnost, 
pečlivý a zodpovědný přístup 
k práci, profesionální 
přístup k pacientům.

Nabízíme:
•   odpovídající mzdové 

ohodnocení,
•   příspěvek na ubytování,
•   penzijní připojištění,
•   týden dovolené navíc,
•   zvýhodněné stravování,
•   smlouvu na dobu neurčitou,
•   pracovní pozici v akreditované 

a certifikované nemocnici.

Strukturované životopisy 
zasílejte na adresu Vsetínské 
nemocnice, a. s., 

odbor řízení lidských zdrojů, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín, 
případně e-mailem: 
pavlica.m@nemocnice-vs.cz 
Informace na tel. čísle 
571 818 130 – vedoucí odboru 
řízení lidských zdrojů.

ZDN A111013905

Vedoucí fyzioterapeut
/fyzioterapeutka

Nemocnice Blansko
přijme vedoucího 
fyzioterapeuta/fyzioterapeutku 
rehabilitačního oddělení.
Požadujeme osvědčení 
o způsobilosti k výkonu 
povolání bez odborného 
dohledu v kategorii 
fyzioterapeut, specializovanou 
způsobilost v oboru léčebná 
tělesná výchova, min. 5 let 
praxe v oboru, občanskou 
bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, organizační a řídicí 
schopnosti pro koordinaci 
činnosti fyzioterapeutů 
v lůžkové a ambulantní části 
vč. zajištění komerčních 
rehabilitačních programů.
Nabízíme platové ohodnocení 
v 12. platové třídě dle NV 
č. 564/2006 Sb., pracovní 
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smlouvu na dobu neurčitou, 
jednosměnný provoz. 
Předpokládaný nástup 
do funkce k 1. 1. 2012.
Přihlášky odesílejte do  
30. 9. 2011 na adresu Mgr. Jana 
Klesková, hlavní sestra, 
Nemocnice Blansko, Sadová 
33, 678 31, nebo na e-mail: 
kleskova@nemobk.cz
Obálku označte 
„vedoucí fyzioterapeut“. 

ZDN A111013835

Rehabilitační lékařství
Příležitost v aplikovaném 
rehabilitačním lékařství. 
Ergonomie v pracovním 
prostředí a její průkazný vliv na 
zdraví a zdravotní způsobilost 
je středem zájmu 
podnikatelských 
i odborných kruhů. 
Nabízíme ojedinělou příležitost 
pro lékaře odbornosti RFM 
(FBLR), event. tělovýchovné 
lékařství, neurologie – 
aplikovaná odbornost v profesně 
vybavené ordinaci výrobního 
závodu automobilového 
průmyslu. 
Další zajímavá možnost 
vývoje kariéry v neustále se 
rozvíjející oblasti pod vedením 
a zaškolováním kapacit v oboru 
RFM a pracovní lékařství. 
Místo výkonu práce SČ kraj. 
Zájemcům, kteří zašlou své 
CV a prokážou vážný zájem, 
sdělíme další podmínky 
a specifikaci pozice. 
Kontakt: e-mail:zdn@mf.cz,  
tel.: 724 535 282. 

ZDN A111013820

Školicí místo
Rokycanská 
nemocnice, a. s., 
nabízí pro zájemce školicí 
místo v oboru všeobecné 
praktické lékařství, s možností 
vykonání předepsaných stáží 
na vlastním akreditovaném 
interním a chirurgickém 
oddělení a v akreditované 
ordinaci všeobecného 
praktického lékaře. 
Platové podmínky obvyklé 
pro absolventy LF a lékaře 
v předatestační přípravě. 
Kontakt: MUDr. František Bláha,
e-mail: blaha@nemocnice-ro.cz,  
tel.: 371 762 443, 371 762 444.

ZDN A111013807

Internista
Zařízení závodní 
preventivní péče 
a ordinace praktického 
lékaře v Praze 8 
přijme internistu 
s kardiologickým zaměřením 
nebo internistu – praktického  
lékaře na úvazek 0,5 –1,0.

Pro mimopražské uchazeče 
zajistíme ubytování. 
Zajímavá a pestrá práce, 
dobré finanční ohodnocení. 
Tel.: 603 844 709.

ZDN A111013803

Lékař/Lékařka
Psychiatrická léčebna 
v Kroměříži 
přijme lékaře/ku se specializací 
v oboru neurologie.
Požadujeme: VŠ vzdělání, 
specializovanou způsobilost 
v oboru neurologie, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost.
Nástup 1. 10. 2011. 
Byt k dispozici. 
Přihlášky včetně strukturovaného 
životopisu zasílejte na 
sekretariát ředitele PL, 
Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž, 
e-mail: pam@plkm.cz, 
tel.: 573 314 307,304.

ZDN A111013638

Lékař/Lékařka
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme lékaře/lékařku pro 
Diabetologické centrum.
Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského směru 

dle zákona č. 95/2004 Sb.,
•   ukončený interní kmen,    
•   trvalý zájem o obor 

diabetologie a endokrinologie,
•   zdravotní způsobilost 

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

•   znalost práce na PC 
(Word, Excel),

•   motivovaný přístup k práci.

Nabízíme:
•   nástupní plat dle 

vzdělání a praxe,  
•   možnost profesního 

růstu na moderně 
vybaveném pracovišti,

•   příjemné pracovní prostředí,
•   5 týdnů dovolené,
•   zaměstnanecké výhody (např. 

příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní 
nebo životní pojištění),

•   nástup možný ihned.

Kontakt: KNL, a. s., Jana 
Stupková – personální oddělní, 
Husova 10, 460 63 Liberec 1,  
e-mail: jana.stupkova@nemlib.cz,  
tel.: 485 313 466.

ZDN A111013796

Examinierte/r 
Altenpfleger/in oder  
Krankenschwester
/pfleger

Für unser modernes 
Altenwohn- und Pflegeheim 
im Norden Düsseldorfs 
mit 110 Bewohnern suchen 
wir zur Ergänzung unseres 

Pflegeteams für den Tages- 
und Nachtdienst zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt: 

   Examinierte/r 
Altenpfleger/in oder
   Krankenschwester/pfleger Als 
Voll- oder Teilzeitbeschätigung.

Unsere Anforderungen sind: 
Ein/e qualifizierte/r 
Mitarbeiter/in mit 
Erfahrung im Bereich 
Altenpflege, Engagiert und 
verantwortungsbewusst, 
Haben ein sehr gutes 
Einfühlungsvermögen im 
Umgang mit alten Menschen, 
Teamorientiert und verfügen 
über gute organisatorische 
Fähigkeiten, Deutsch-
Kenntnisse in Wort und Schrift 
erforderlich,  in Wort Russisch-
Kenntnisse von Vorteil.

Unser Angebot: 
wir bieten Einen sicheren 
Arbeitsplatz, Eine interessante 
und vielseitige Tätigkeit,  
Leistungsgerechte 
Vergütung mit den üblichen 
Sozialleistungen und eine 
zusätzliche Altersversorgung.

Für Informationen im Voraus 
steht Ihnen Herr Römgens, 
unter Telefon – Nr. 0211/43843-0  
zur Verfügung. Interessiert? 
Dann richten Sie bitte Ihre 
schriftliche Bewerbung an 
das Nelly-Sachs-Haus, 
Elternheim der jüd. Gemeinde 
Düsseldorf, Nelly-Sachs-
Straße 5, 404 74 Düsseldorf, 
oder an die E-Mail Adresse 
b.roemgens@jgdus.de.

Další informace k této nabídce 
získáte na tel. +420 226 235 252 
nebo na e-mailu:
jarosevska@kehilaprag.cz

ZDN  A111013844

Fyzioterapeutka
Přijmu na úvazek 1,0 
fyzioterapeutku.
Nástup možný 1. 10. 2011.  
Zájemci hlaste se na 
e-mailu: josef@bourek.cz
Veškeré ostatní záležitosti 
doporučuji projednat 
při osobní domluvě.
Zn. www.bourek.cz 

ZDN A111013623

Lékař
Nemocnice Slaný 
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru dětského 
lékařství s výhledem funkčního 
místa, velmi zajímavé 
finanční ohodnocení. 
Mzda bude sjednána 
individuálně. 
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Možno ubytování 
v areálu nemocnice, 
nástup možný ihned. 
Nabídky zasílejte na ředitelství 
Nemocnice Slaný, e-mail:  
reditelstvi@nemocniceslany.cz,  
tel.: 312 575 110.

ZDN A111013608

Lékař
Nemocnice Slaný 
přijme lékaře se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru pro gynekologicko-
-porodnické oddělení. 

Platové podmínky dle tarifních 
platů + osobní ohodnocení.  
Možno ubytování 
v areálu nemocnice, 
nástup možný ihned. 
Nabídky zasílejte na ředitelství 
Nemocnice Slaný, e-mail: 
reditelstvi@nemocniceslany.cz,  
tel.: 312 575 110.

ZDN A111013605

Psychiatr
Psychiatrická léčebna 
„U Honzíčka“ v Písku
přijme lékaře – psychiatra 
na plný nebo i částečný 
úvazek. 
Platové podmínky po 
individuální dohodě. 
Nástup možný ihned. 

Kontakt: e-mail:
petrpumpr@hotmail.com,  
tel.: 602 271 424.

ZDN A111013602

Lékaři
Středomoravská 
nemocniční, a. s., 
přijme do pracovního poměru:

   Lékaře na chirurgické 
oddělení Nemocnice Přerov

Požadujeme vysokoškolské 
vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství dle 
zákona 95/2004 Sb., 
vhodné i pro absolventa, 
praxe ve specializačním 
oboru chirurgie vítána.

   Lékaře na anesteziologicko-
-resuscitační oddělení 
Nemocnice Šternberk

Požadujeme vysokoškolské 
vzdělání v oboru všeobecné 
lékařství dle zákona 95/2004 
Sb., praxe v oboru.
Anesteziologie a resuscitace 
alespoň 4 roky, zařazení do 
uvedeného specializačního 
oboru, specializace vítána.

Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí, možnost dalšího 
vzdělávání, zaměstnanecké 
výhody (úhrada poplatku 

ČLK, 5 týdnů dovolené, 2 dny 
pracovního volna na vzdělávání 
či rekonvalescenci, příspěvek 
na pojištění odpovědnosti 
vůči zaměstnavateli, penzijní 
připojištění), adekvátní pracovní 
ohodnocení, možnost ubytování.

Kontaktní osoby pro Nemocnici 
Přerov: Ilona Tylšarová, 
personalistka, e-mail:
ilona.tylsarova@nempv.cz, tel.: 
582 315 415, a MUDr. Jiří Ševčík, 
náměstek lékařské ředitelky, 
e-mail: jiri.sevcik@nempr.cz

Kontaktní osoby pro Nemocnici 
Šternberk: Ilona Tylšarová, 
personalistka, e-mail: ilona.
tylsarova@nempv.cz, tel.: 
582 315 415, a MUDr. Marek 
Polách, náměstek lékařské 
ředitelky, e-mail:  
marek.polach@nemstbk.cz

ZDN A111012947

Lékař – patolog
Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha-4 Podolí 
přijme lékaře patologa pro 
bioptické vyšetřování v oboru 
gynekologické, porodnické 
a neonatální patologie.

Požadujeme: vzdělání 
příslušného oboru, 2. atestaci.
Nabízíme: práce na plný úvazek 
i částečný úvazek, výhodné 
platové podmínky, možnost 
dalšího vzdělávání a profesního 
růstu, příspěvek na penzijní 
připojištění, příspěvek na 
dovolenou, závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody.

Kontakt: MUDr. Hejda, tel.: 
420 296 511 862, 605 157 590, nebo 
e-mail: patologie@upmd.cz, 
pí Fuxová, fuxova@upmd.cz

ZDN A111013595

Lékař
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj, příspěvková 
organizace, 
přijme do pracovního poměru 
lékaře se specializovanou 
způsobilostí na RDG oddělení.
Vhodné i pro absolventy.
Bližší informace poskytne:
•   pro pracoviště Karviná – 

primář MUDr. Palla, tel.: 
604 505 820, palla@nspka.cz

•   pro pracoviště Orlová – 
primář MUDr. Bližňák, tel.: 
596 583 307, bliznak@nspka.cz

Žádosti přijímá oddělení 
lidských zdrojů NsP Karviná-
Ráj, Vydmuchov 399/5, 
734 12 Karviná-Ráj,
Ing. Letochová, tel.: 596 383 205, 
e-mail: letochova@nspka.cz

ZDN A111013585In
ze

rc
e 

A
11

10
13

72
4 

 

In
ze

rc
e 

A
11

10
14

48
1 

 



Lékař/Lékařka
Litomyšlská nemocnice,  
a. s., 
přijme na neurologické 
oddělení lékaře/lékařku.
Požadujeme: VŠ lékařského 
směru, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost 
dle zák. č.95/2004 Sb., 
zájem o obor. 

Nabízíme perspektivu 
dlouhodobého uplatnění, 
příjemné pracovní prostředí, 
možnost ubytování. 
Nástup dle dohody.

Bližší informace: primář 
MUDr. Marian Kuchar, PhD.,  
e-mail: marian.kuchar@litnem.cz

ZDN A111013576

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

   zástupce primáře na 
gynekologicko- 
-porodnické oddělení

   větší počet lékařů absolventů 
na oddělení – interna, 
chirurgie, ARO, dětské odd.

Požadavky: VŠ, II. 
atestace v oboru, příp. 
specializovaná způsobilost, 
organizační a řídicí 
schopnosti (pro primariát)
Nabídka: byt, výhodné 
finanční ohodnocení

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

ZDN A111013570

Lékař
Přední český 
distributor speciálního 
zdravotnického 
materiálu Mediform, 
spol. s r. o., 
přijme lékaře na pozici 
obchodního reprezentanta 
pro oblast spodylochirurgie. 
Místo výkonu práce Česká 
a Slovenská republika. 

Požadujeme ukončené lékařské 
vzdělání se specializací pro 
chirurgii, ortopedii nebo 
neurochirurgii. Znalost 
anglického jazyka na výborné 
úrovni, výborné komunikační 
schopnosti, časovou flexibilitu, 
řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme práci 
v perspektivním oboru, 
výborné platové podmínky, 
mladý dynamický kolektiv, 
benefity, služební automobil, 
notebook, mobilní telefon.

Životopisy zasílejte na e-mail: 
i.pokorna@mediform.cz.

ZDN A111012982

Hledám práci

Lékařka
Lékařka – gynekolog- 
-porodník, II. atestace, 
16 let praxe na klinice 

hledá zaměstnání ve 
formě část. úvazku 
v ambul. v Praze či ÚPS,  
v dojezdové vzdálenosti od 
Prahy (cca do 100 km).

Kontakt: tel.: 604 608 657.
ZDN A111013656

Různé

RTG
Přenechám privátní 
RTG pracoviště 
na poliklinice Ukrajinská 11,  
Praha 10, od 1. 7. 2012.

Tel.: 731 281 555, e-mail: 
hokszardg@seznam.cz

ZDN A111014264

Ultrazvuk
Prodám STARŠÍ 
ULTRAZVUK se 2 sondami 
– velmi levně – vhodný 
do filiální ordinace 
(od ledna 2012 povinnost).
Tel.: 777 832 523.

ZDN A111013634

Ordinace – pronájem
Poliklinika v Praze 6  
nabízí k pronájmu 
ordinace lékařům nejlépe 
těchto odborností:
PL, dětský lékař, 
neurologie, gynekologie, 
diabetologie, psychiatrie, 
endokrinologie, kardiologie.

Kontakty: 
e-mail: medical@comitia.cz,
tel.: 220 518 080.

ZDN A111012867

Lékařské praxe – odkup
Odkoupíme za 
výhodných podmínek 
lékařské praxe různých 
odborností po celé ČR,

zejména v Praze a okolí. 
Kontakt: e-mail:
info@lekari-praha.cz,
tel: 775 495 350.

ZDN A111012864
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Inzerce A111014136

personální inzerce
je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 
– Modřany

e-mail: 
personalni.inzerce@mf.cz
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