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

M151000052

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme od 1. 6. 2015:

   větší počet RTG laborantů
   2 RTG lékaře  
– se zkušeností práce s CT

Požadavky: VŠ, I. nebo II. ates-
tace v oboru, příp. spec. způso-
bilost, praxe (lékaři), SZŠ nebo 
VŠ, registrace (sestry)
V případě zájmu prosím kontaktuj-
te personální oddělení nemocnice, 
tel: 499 502 304 – Srnská J., 
nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

M151000242

Více pozic
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace,
přijme:

 lékaře (absolventa) na oddělení:
   geriatrické a doléčovací
   hemodialýza
   mikrobiologie
   neurologie
   oddělení nukleární medicíny
   patologie

Bližší informace: 
www.nemocnice.opava.cz 
– pracovní příležitosti

M151000206

Pediatr
POLIKLINIKA AGEL Praha 
hledá zástup za dvouměsíční ne-
přítomnost všeobecného lékaře 
pro děti a dorost. 
Kontakt: MUDr. Tomáš Pospí-
šil, e-mail: 
tomas.pospisil@pol.agel.cz, 
tel.: 221 087 666

M151000154

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra 
přijme všeobecného praktické-
ho lékaře pro pracoviště v Praze 
s nástupem od 1. 5. 2015. Platové 
zařazení dle NV č. 564/2006 Sb. 
Kvalifikační předpoklady: VŠ – lé-
kařská fakulta, atestace všeobec-
né lékařství. 
Nabízíme: plný úvazek, pevnou 
pracovní dobu, možnost personál-
ního růstu, příspěvek na  stravu, 
5 týdnů dovolené, 5 dní indispo-
zičního volna, další be nefity.

Kontakt: 
e-mail: ozz.praha@zzmv.cz, 
tel.: 974 823 709, 974 821 245

M151000203

Kardiolog
Městská nemocnice 
následné péče (Praha 9) 
přijme do kardiologické ambu-
lance lékaře/ku. Specializovaná 

způsobilost v oboru kardiologie 
podmínkou. 
Nabízíme klidnou práci v ma-
lém kolektivu, velmi dobrou do-
pravní dostupnost (přímo u me-
tra),  nadstandardní platové 
ohodnocení, smluvní plat možný. 
Kontakt: p. Vašinková, 
tel.: 284 000 824, 
e-mail: vasinkova@mnnp.cz

M151000209

Výběrové řízení

Primář/primářka
Ředitel Nemocnice 
Havlíčkův Brod, 
příspěvkové organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení funkce:

   primář/primářka 
urologického oddělení

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání v oboru všeobecné 

lékařství, II. atestaci nebo 
specializovanou způsobilost 
v příslušném oboru v souladu 
se zákonem č. 95/2004 Sb.  
v platném znění,

•   minimálně 8 let praxe  
v oboru.

Očekáváme:
•   schopnost efektivní 

komunikace,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro řízení 
odborného týmu,

•   manažerské a organizační 
schopnosti,

•   samostatnost, flexibilitu, 
proaktivitu,

•   fundované znalosti 
práce s po čítačem.

Nabízíme:
•   odpovídající platové 

ohodnocení,
•   možnost dalšího profesního  

růstu,
•   městský byt, zaměstnanecké 

benefity.

Písemná přihláška musí obsa - 
hovat:
•   stručný návrh koncepce 

vedení oddělení,

•   stručný životopis s přehledem 
dosavadní praxe,

•   ověřené fotokopie dokladů  
o dosaženém vzdělání 
a kvalifikaci,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší tří měsíců),

•   lékařské potvrzení 
o způsobilosti k výkonu 
povolání,

•   osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1)  
– negativní lustrační 
osvědčení – a čestné 
prohlášení dle § 4 odst. 3)  
zák. č. 451/1991 Sb. v platném  
znění,

•   souhlas s nakládáním 
s poskytnutými osobními 
údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení ve smyslu  
zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, 
v platném znění.

Písemné přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 30. 4. 2015 
na adresu: Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o., Husova 2624, 580 22 Ha-
vlíčkův Brod, personální oddělení.

M151000215

Volná místa

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

   primáře na interní oddělení

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
special. způsobilost, praxe
Nástup možný ihned. Nadstan-
dardní platové podmínky, byt 3+1 
k dispozici.

49 23. 3. 2015
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