
Výběrová řízení

Vedoucí lékárny
Ředitelka Nemocnice 
Břeclav, p. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:    
   Vedoucí lékárny

                
Kvalifikační předpoklady:
•   VŠ vzdělání v oboru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru podle zákona  
č. 95/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů,

•   5 let praxe v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost,
•   organizační, komunikační 

a řídící schopnosti.

Součásti přihlášky: 
•   stručný životopis s údaji 

o dosažené praxi,
•   osobní dotazník,
•   ověřené kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání,
•   doklad o členství v ČlnK,
•   výpis z rejstříku trestů  

(ne starší než 3 měsíce),
•   čestné prohlášení uchazeče, 

že proti němu není 
vedeno soudní řízení 

•   osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb.

•   písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče 
v rámci výběrového řízení,

•   návrh koncepce provozu 
nemocniční lékárny 
(v rozsahu do 3 stran).

Písemné přihlášky k výběrovému 
řízení zasílejte do 2 týdnů  
od zveřejnění na adresu: 
Nemocnice Břeclav, p. o., 
sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav,  
s označením „Výběrové 
řízení – vedoucí lékárny“. 

ZDN A111015160

Volná místa

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní nemocnice v Motole 
přijme pro Dětskou psychiatrickou  
kliniku 2. LF UK sekundárního  
lékaře/ku. 
Požadavky: ukončená LF, 
výhodou specializovaná 
způsobilost v oboru psychiatrie 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
nebo zapsání do specializačního 
oboru dětská a dorostová 
psychiatrie před 30. 6. 2009. 
Pozice je otevřena 
i pro absolventy. 
Písemné nabídky s CV zasílejte 
do 25. 10. 2011 k rukám 
přednosty Dětské psychiatrické 

kliniky 2. LF UK a FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
nebo na e-mail:  
michal.hrdlicka@lfmotol.cuni.cz  
Informace na tel.: 22443 3401.

ZDN A111015148

Psychiatr
Denní psychoterapeutické 
sanatorium „Ondřejov“,  
s. r. o., v Praze 4  
– Hodkovičkách, 
Klánova ul. č. 300/62, 
hledá v optimálním případě 
atestovaného psychiatra na plný 
(či částečný) úvazek, který má 
alespoň minimální zkušenost 
s psychotickými pacienty. 
Potřebná je schopnost pracovat 
v multidisciplinárním týmu. 
Psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý) vítán. 
Podmínky práce v DPS je možno 
hodnotit jako nadstandardní.

Kontaktujte nás co nejdříve: 
MUDr. Martin Jarolímek, 
tel.: 777 937 901, 241 444 825 
nebo www.ondrejov.cz

ZDN A111015156

Lékař
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s., 
přijme lékaře na chirurgické 
oddělení v Jičíně.

Požadujeme:
•   občanskou a morální 

bezúhonnost,
•   zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
•   pracoviště s akreditací pro 

vzdělávání v oboru,
•   dobré pracovní a platové 

podmínky, zaměstnanecké 
benefity,

•   práci v mladém kolektivu,
•   možnost ubytování.

Nástup možný ihned.
Bližší informace podá primář 
MUDr. Miroslav Sirový, 
tel.: 493 582 737 nebo e-mail: 
miroslav.sirovy@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte  
na personální oddělení 
nemocnice nebo na e-mail:  
hana.kalenska@nemjc.cz

ZDN A111015151

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 
84, 150 06 Praha 5, 
přijme 2 sekundární lékaře/ky pro 
Kliniku dětské chirurgie 2. LF UK. 
Přednost mají uchazeči po 
absolvování základního 
chirurgického kmene. 
Jeden úvazek nástup ihned, 
druhý úvazek od 1. 1. 2012. 

Písemné nabídky zasílejte  
na e-mail:  
alena.brabcova@lfmotol.cuni.cz 
Tel.: 22443 2401.

ZDN A111015143

Více pozic
Hornická nemocnice 
s poliklinikou, spol. s r. o.,  
se sídlem v Bílině 
přijme:

   Internistu pro lůžka 
následné péče na LDN

Požadujeme vzdělání v oboru. 
HPP, pracovní úvazek 1.0,  
mzda dohodou, nástup dohodou.

   Lékaře, lékařku 
Požadujeme vzdělání v základním 
oboru. HPP, pracovní úvazek 1.0, 
mzda dohodou, nástup dohodou.

   Dermatologa
Požadujeme vzdělání v oboru. 
Pracovní úvazek 0.53, mzda 
dohodou, nástup dohodou.

  Sestru – domácí péče
Požadujeme vzdělání v oboru, 
HPP. Úvazek 1.0, mzda 
dohodou, nástup dohodou.

   Rehabilitační pracovnice
Požadujeme vzdělání v oboru, 
HPP. Úvazek 1.0, mzda 
dohodou, nástup dohodou.

U všech pozic nabízíme 
k platu benefity: stravenky, 
po 1. roce příspěvek na 
důchodové připojištění.

Kontaktní osoba: Bc. Andrea 
Nováková, tel.: 417 777 301 
e-mail: hnsp-bilina@volny.cz

ZDN A111015138

Zástupce primáře
Nemocnice Vyškov, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
zástupce primáře gynekologicko-
-porodnického oddělení

Požadujeme:
•   atestaci z oboru gynekologie 

a porodnictví,
•   licenci pro výkon 

vedoucího lékaře,
•   praxi 10 roků,
•   doklady o odborném vzdělání 

+ ověřené kopie diplomů,
•   výpis z rejstříku trestů,
•   zdravotní způsobilost,
•   občanská a morální 

bezúhonnost,
•   znalost práce na PC.

Poskytujeme:
•   výhodné platové ohodnocení,
•   zapracovaný kolektiv lékařů 

a zdravotních sester,
•   získání výjimečné erudice 

v laparoskopické operativě,

Předpokládaný nástup: 
ihned, po vzájemné dohodě.

Písemné přihlášky s doklady dle 
požadavků zasílejte nejpozději do 
14 dnů od uveřejnění na adresu: 
Nemocnice Vyškov, p. o., 
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, 
právní a personální  
odbor – JUDr. Taťána Menoušková,  
nebo e-mailem: 
menouskova@nemvy.cz

Telefonické informace poskytuje 
primář MUDr. Josef Eim,  
tel.: 517 315 320.

ZDN A111015133

Lékař/Lékařka
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme lékaře/ku. 

Požadujeme: 
•   atestaci II. stupně z interny 

– nejlépe kardiologa s licencí 
na echokardiografii

Nabízíme: 
•   nadprůměrný plat, příjemné 

pracovní prostředí,
•   funkční místo zástupce 

přednosty int. oddělení,
•   bohatou ambulantní činnost,
•   byt o výměře 100 m2 

v den nástupu,
•   překrásnou přírodu Krkonoš.

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

ZDN A111015129

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

   Primáře na ARO

   Zástupce primáře na ARO

   Primáře na dětské oddělení

   Zástupce primáře na 
dětské oddělení

   Větší počet lékařů absolventů 
na oddělení – ARO, 
gynekologie, interna

Požadujeme: VŠ, II. atestaci 
v oboru, případně specializovanou 
způsobilost, organizační a řídicí 
schopnosti (pro primariát).

Nabízíme: byt, výhodné 
finanční ohodnocení.
Kontakt: e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz,
tel.: 499 502 304.

ZDN A111014852

Lékař – mikrobiolog 
Odborný léčebný 
ústav Jevíčko 
přijme lékaře – mikrobiologa 
(JVŠ v přípravě na specializaci 
z mikrobiologie).
Kontakt: Ing. Smékalová, 
tel.: 777 142 209.
www.olujevicko.cz  
– sekce nabídka zaměstnání

ZDN A111014842

Více pozic
Revmatologický ústav, 
Praha 2, Na Slupi 4, 
přijme pro oddělení klinické 
biochemie a hematologie:

    Lékaře/lékařku v oboru 
klinická biochemie na funkci 
vedoucího/vedoucí oddělení

Kvalifikační a odborné požadavky 
dle zákona č. 95/2044 Sb., znalost 
normy ČSN EN ISO 15189.

   VŠ odborného pracovníka/
pracovnici v laboratorních 
metodách, obor klinická 
biochemie, 

Kvalifikační a odborné požadavky 
dle zákona č. 96/2004 Sb., znalost 
normy ČSN EN ISO 15189.
Nástup možný ihned, 
nebo dle dohody. 
Možnost zkráceného úvazku.

   Zdravotního laboranta/
laborantku na funkci 
vedoucí laborantky

   Zdravotního laboranta/
laborantku

Pracoviště bez pohotovostních 
služeb, pracovní doba 7.00 – 15.30.
Nástup od 1. 1. 2012. 
Platové zařazení podle 
platných předpisů pro PO. 
Sociální výhody, možnost 
stravování, penzijní připojištění 
a příspěvek na dovolenou. 
Pracoviště v centru města. 

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na shora 
uvedenou adresu, případně 
e-mailem: venc@revma.cz  
nebo vond@revma.cz
Kontakt: prof. MUDr. Jiří 
Vencovský, DrSc., tel.: 
234 075 340, nebo MUDr. Tomáš 
Vondráček tel.: 234 075 306 (326).

ZDN A111015121

Lékař
Zdravotnická záchranná 
služba Olomouckého 
kraje, p. o., 
přijme do pracovního 
poměru lékaře pro:  

•   výjezdová stanoviště 
ÚO Olomouc,

•  výjezdová stanoviště ÚO Přerov.
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Kvalifikační předpoklady: 
atestace v základním oboru 
a licence z urgentní medicíny.
Praxe na záchranné službě vítaná. 
Nástup možný ihned.
Písemné žádosti včetně profesního 
životopisu zasílejte na adresu: 
Zdravotnická záchranná služba 
OK, p. o., sekretariát ředitele, 
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc.

ZDN A111014831

Lékař
Domácí hospic Cesta domů 
přijme do svého týmu lékaře na 
celý nebo poloviční úvazek. 

Požadujeme:
•   specializační způsobilost 

nejlépe v oboru paliativní 
medicína; v případě jiné 
specializační způsobilosti zájem 
o vzdělávání se v tomto oboru,

•   ochotu pracovat s lidmi, 
kteří jsou křehcí a umírají,

•   ochotu pracovat v terénu po 
celém území hl. města Prahy,

•   ochotu a schopnost 
pracovat v týmu.

Nabízíme: 
•   smysluplnou práci 

v rodinách umírajících,
•   přívětivý kolektiv,
•   práci pro zavedenou 

neziskovou organizaci,
•   pružnou pracovní dobu,
•   smluvní plat,
•   prostor pro osobní i profesní 

růst, pravidelnou supervizi,
•   dovolenou 25 dní za rok, 

zaměstnanecké výhody,
•   nástup možný ihned.

Životopisy a motivační dopisy 
posílejte na e-mail:  
info@cestadomu.cz nebo 
poštou na adresu: Cesta domů, 
Bubenská 3, Praha 7, 170 00. 
Vybrané uchazeče oslovíme 
se žádostí o osobní pohovor.

ZDN A111014834

Lékař/lékařka
Nemocnice Kyjov, p. o.,
příjme lékaře/ku se specializací 
v oboru neurologie s perspektivou 
funkčního místa.

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání, 
•   specializovanou způsobilost 

v oboru neurologie,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost.

Nástup k 1. 10. 2011. Byt k dispozici.
Přihlášky včetně strukturovaného 
životopisu zasílejte na adresu: 
Nemocnice Kyjov, p. o., 
sekretariát, Strážovská 1247,  
697 33 Kyjov.

ZDN A111014826

Více pozic
Velké rehabilitační 
zařízení v Saudské Arábii
hledá akutně rehabilitační 
lékaře, fyzioterapeuty, 
ergoterapeuty a hippoterapeuty.
Více informací vám poskytne 
MUDr. Jan Farda, tel.: 737 077 247, 
e-mail: jan.farda@brainhunters.net  
nebo navštivte naše stránky: 
www.brainhunters.net

ZDN A111014823

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s. p.,
přijmou lékaře/lékařku 
pro léčebnu dospělých 
v Janských Lázních.

Požadujeme:
•   ukončené studium 

lékařského směru,
•   specializaci v oboru 

RFM, neurologie, 
•   specializace v oboru vnitřního 

lékařství výhodou,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
•   možnost kratšího úvazku,
•   smluvní mzdu,
•   služební telefon,
•   byt do 3 měsíců od nástupu.

Nástup možný ihned, 
případně dle dohody.

Písemné přihlášky spolu se 
stručným životopisem se 
zaměřením na dosavadní 

odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace), fotokopii 
dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti nebo 
čestné prohlášení o trestní 
bezúhonnosti zasílejte na adresu:
Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s. p., personální ref.,  
542 25 Janské Lázně,
e-mail: cervenao@janskelazne.com

ZDN A111015170

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s. p.,
přijmou lékaře/lékařku 
pro dětskou léčebnu 
v Janských Lázních.

Požadujeme:
•   ukončené studium 

lékařského směru,
•   specializaci v oboru RFM, 

dětské lékařství nebo dětská 
neurologie nebo odbornou 
způsobilost s minimální 
délkou praxe 24 měsíců 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
se zájmem o obor RFM,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
•   možnost kratšího úvazku,
•   smluvní mzdu,
•   služební telefon,
•   byt do 3 měsíců od nástupu.

Nástup možný ihned, 
případně dle dohody.

Písemné přihlášky spolu se 
stručným životopisem se 
zaměřením na dosavadní 
odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace), fotokopii 
dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti nebo 
čestné prohlášení o trestní 
bezúhonnosti zasílejte na adresu:
Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s. p., personální ref.,  
542 25 Janské Lázně,
e-mail: cervenao@janskelazne.com

ZDN A111015175

Rehabilitace
Nemocnice Na Františku
přijme: 
Vedoucího lékaře nelůžkového 
RHB oddělení se spec. způsob. 
v oboru fyziatrie, balneologie 
a léčebná rehabilitace a licencí 
pro výkon ved. funkce v oboru. 
Nabízíme dobré platové 
podmínky, zaměstnanecké 
výhody, služeb. byt. Nástup 
možný ihned nebo podle dohody, 
CV a osob. jednání podmínkou. 
Kontakt: tel.: 777 363 640, 
e-mail: svehla@nnfp.cz 

Fyzioterapeuty s platnou 
registrací, praxe v oboru min. 2 
roky podmínkou, samostatnost, 
práce u lůžek i na ambulanci. 
Dobré plat. podmínky, pro 
mimopražské možnost ubytování 
nebo služeb. byt. Nástup možný 
ihned nebo podle dohody, CV 
a osob. jednání podmínkou. 
Kontakt: tel.: 222 801 232, 
e-mail: zabova@nnfp.cz. 

ZDN A111014818

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.

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání – LF, 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 zaměření po 
prokázání odpovídajících 
schopností k výkonu práce.

•   Zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost.

•   Uživatelskou znalost práce s PC; 
znalost AJ nebo NJ výhodou.

Nabízíme: dobré pracovní 
podmínky, pracovní poměr 

na dobu neurčitou, platové 
zařazení dle vládního nařízení 
č. 564/2006 Sb. + příplatky. 
Nástup možný ihned.
Přihlášky s životopisem zašlete 
na adresu organizace nebo 
e-mailem: info@zzsjmk.cz  
Tel.: 545 113 203.

ZDN A111014247

Lékař
Přední český 
distributor speciálního 
zdravotnického materiálu 
Mediform, spol. s r. o., 
příjme 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 A111012983

Sekundární lékař/
lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 
84, 150 06 Praha 5 
přijme pro 3. chirurgickou 
kliniku 1. LF UK sekundárního 
lékaře/ku se zájmem 
o obor chirurgie.
Nabízíme: možnost rychlého 
odborného růstu, ubytování 
pro mimopražské.

Písemné nabídky s CV zasílejte 
na sekretariát 3. chirurgické  
kliniky 1. LF UK nebo na e-mail: 
helena.smejkalova@fnmotol.cz
Tel.: 22443 8001.

ZDN A111015196

43 
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