
Výběrová řízení

Primář/primářka 
chirurgického oddělení

Domažlická nemocnice, a. s.,  
se sídlem Kozinova 292,  
344 22 Domažlice
vypisuje výběrové 
řízení na místo:

   Primář/ka chirurgického 
oddělení

Požadavky kladené na zájemce: 
•   VŠ vzdělání + atestace II. st. 

nebo specializace v oboru,
•   licence ČLK k výkonu 

funkce primáře,
•   10 let praxe v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a trestní bezúhonnost (dle 
zákona č. 95/2004),

•   organizační a řídicí 
předpoklady, zodpovědnost 
a vysoké pracovní nasazení.

Výhodou zájemců je:
•   praxe ve zdravotnictví 

na řídicí pozici,
•   atestace nebo specializace 

v oboru traumatologie.

Nemocnice nabízí:
•   práci na funkční pozici 

a podíl na rozvoji oddělení,
•   velice dobré finanční 

ohodnocení (smluvní plat),
•   možnost dalšího 

zvyšování kvalifikace,
•   zaměstnanecké výhody 

(příspěvky na životní 
a penzijní připojištění, 
příspěvek na stravování, 
dovolená 25 dní/rok, úhrada 
lékařských příspěvků ČLK).

Součástí písemné přihlášky 
do výběrového řízení bude:
•   písemná přihláška,
•   strukturovaný životopis 

o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech 
a dovednostech,

•   originál výpisu z evidence 
rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce,

•   ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,

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

•   motivační dopis  
– návrh koncepce rozvoje 
a provozu oddělení.

 
Termín nástupu je 1. 12. 2011.
Přihlášky do výběrového řízení 
zasílejte do 28. 10. 2011  
poštou na adresu:
Domažlická nemocnice, a. s.,  
osobní oddělení, Kozinova 292,  
344 22 Domažlice

ZDN A111015870

Lékař výjezdových 
stanovišť

Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje, 
příspěvková organizace, 
Husova 976/37, 460 01 Liberec 1, 
zastoupená Bc. Stanislavem 
Mackovíkem, ředitelem 
organizace, poptává 
pracovní pozici:

   Lékař výjezdových stanovišť 

Požadavky: 
•   VŠ vzdělání lékařského 

směru, 
•   specializace v oboru urgentní 

medicína, chirurgie, interna, 
anesteziologie a resuscitace, 
praktické lékařství pro 
dospělé nebo pediatrie, 

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

•   organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti.

Naše nabídka:
•   vysoce motivační 

finanční ohodnocení,
•   možnost výběru pracoviště,
•   možnost zkráceného 

pracovního úvazku, 
případně spolupráce 
na základě dohody.

Povinné dokumenty: 
•   strukturovaný životopis 

s přehledem dosavadní praxe, 
•   fotokopie dokladu 

o nejvyšším dosaženém 
vzdělání,

•   čestné prohlášení dle §5 
zákona č. 451/1991 Sb.  
v platném znění, 

•   souhlas se zpracováním 
osobních údajů.

Životopisy prosím zasílejte  
na e-mail: koskova@zzslk.cz  
nebo poštou na adresu: 
Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje, 
Husova 976/37, 460 01 Liberec

ZDN A111015875

Primář
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s., 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

   Primář radiodiagnostického 
oddělení 

Požadujeme: specializovaná 
způsobilost a licence 
ČLK k výkonu vedoucího 
lékaře-primáře v oboru 
radiologie a zobrazovací 
metody (radiodiagnostika), 
organizační a řídicí 
schopnosti, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost.

Nabízíme: odměňování 
podle manažerské smlouvy, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.
Bližší informace podá 
MUDr. Martin Šimák,  
tel.: 493 582 111, e-mail: 
martin.simak@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
sekretariát ředitelky nejpozději 
do 31. října 2011. 

ZDN A111015676

Primář
Ředitel Kroměřížské 
nemocnice, a. s., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář neurologického 
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., 
organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti.

K přihlášce nutno doložit: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní 
praxe, úředně ověřené 
fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,  
platný výpis z rejstříku trestů, 
doklad o zdravotní způsobilosti, 
souhlas se zpracováním 
osobních údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb., licenci ČLK 
pro výkon vedoucí funkce.

Písemné přihlášky zasílejte do 
tří týdnů ode dne zveřejnění 
na adresu: Kroměřížská 
nemocnice, a. s., personální 
oddělení, Havlíčkova 660,  
767 55 Kroměříž, e-mail:  
vlasta.prochazkova@nem-km.cz

ZDN A111015672

Primář/primářka
Nemocnice Písek, a. s., 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici: 

   Primář/ka anesteziologicko-
-resuscitačního oddělení

Požadujeme: VŠ vzdělání 
na lékařské fakultě, 
specializovanou způsobilost 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, 
licenci ČLK pro výkon funkce 
primáře, praxi v daném oboru 
minimálně 10 let, organizační, 
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řídicí a komunikační 
schopnosti, samostatnost 
a spolehlivost, morální 
a občanskou bezúhonnost.

Nabízíme: práci na 
akreditovaném pracovišti, práci 
s benefity nemocnice, motivační 
a finanční ohodnocení.

Žádosti se strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadních praxí, kopiemi 
dokladů o vzdělání a výpisem  
z rejstříku trestů zasílejte 
prosím nejpozději  
do 31. 10. 2011 na adresu: 
Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek,  
tel.: 382 772 001.

ZDN A111015669

Primář/primářka
Nemocnice Písek, a. s., 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici: 

   Primář/ka 
radiodiagnostického 
oddělení

Požadujeme: VŠ vzdělání 
na lékařské fakultě, 
specializovanou způsobilost 
v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, 
licenci ČLK pro výkon funkce 
primáře, praxi v daném oboru 
minimálně 10 let, organizační, 
řídicí a komunikační 
schopnosti, samostatnost 
a spolehlivost, morální 
a občanskou bezúhonnost.

Nabízíme: práci na 
akreditovaném pracovišti, 
práci s benefity nemocnice, 
motivační a finanční 
ohodnocení.

Žádosti se strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadních praxí, 
kopiemi dokladů 
o vzdělání a výpisem 
z rejstříku trestů zasílejte 
prosím nejpozději 
do 31. 10. 2011 na adresu: 
Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek,  
tel.: 382 772 001.

ZDN A111015666

Volná místa

Psychiatrická sestra
Klinika ESET 
přijme psychiatrickou 
sestru pro práci ve vlastním 
prostředí pacienta (terén).
Nutné psychiatrické vzdělání 
(VŠ, VOŠ psychiatrická 
sestra) a registrace. 
Úvazek 0,8–1,0. 

Nabídky s profesním CV 
zasílejte na: ESET, paní Renata 
Konopásková, Vejvanovského 
1610, 149 00 Praha 4,
e- mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel. a fax.: 242 485 855.

ZDN A111015863

Lékař – RDG
Podřipská nemocnice 
s poliklinikou  
Roudnice n. L., s. r. o.,
soukromé zdravotnické 
zařízení s mezinárodními 
certifikáty jakosti 
ISO 9001:2000, 
ISO 14001:2004  
a OHSAS 18001:1999  
a zkušenostmi s Evropským 
sociálním fondem 
v oblasti vzdělávání, hledá 
pro posílení svého týmu 
zaměstnance na pozici:

   Lékař RDG – vedoucí 
lékař oddělení

Jsme malou rodinnou 
soukromou nemocnicí 
a chtěli bychom nabídnout 
volné pracovní místo 
lékaře se specializací RDG – 
vedoucího lékaře oddělení. 
Nemocnice sídlí v Roudnici 
nad Labem, cca 30 km od 
Prahy na sever po dálnici D8. 
Jestliže se rozhodnete zvážit 
naši nabídku, zavolejte nebo 
napište na uvedené kontakty, 
popřípadě Vás velmi rádi 

přivítáme přímo na osobním 
oddělení naší nemocnice. 

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání (II.

atestace nebo specializace, 
licence pro výkon vedoucího 
lékaře – primáře pro 
radiodiagnostiku),

•   spolehlivost, flexibilnost,
•   schopnost samostatné 

i týmové práce,
•   znalost práce na PC 

(word, excel),
•   ochotu prohlubovat 

si vzdělání,
•   čistý trestní rejstřík.

Nabízíme:
•   zázemí úspěšné 

a stabilní firmy,
•   moderní a příjemné 

pracovní prostředí,
•   5 týdnů dovolené,
•   možnost zajištění ubytování,
•   závodní stravování,
•   možnost dalšího 

profesního rozvoje,
•   příspěvky na vzdělávání, 

zaměstnanecké výhody – 
rekreace, výročí, vitaminy,

•   dopravní dostupnost 
– dálnice,

•   individuální projednání 
nástupní mzdy dle 
vzdělání a praxe.

Nástup možný ihned. 

Kontakt: Podřipská 
nemocnice s poliklinikou 
Roudnice n. L., s. r. o.,
personální oddělení 
– sl. Zavadilová, 
Alej 17. listopadu 1101,  
413 01 Roudnice nad Labem,
tel.: 416 858 338, 
mob.: 602 645 987,
www.pnsp.cz 

ZDN A111015703

Praktický lékař/lékařka
NZZ v Praze 7 
přijme praktického lékaře/ku  
pro dospělé na plný 
nebo zkrácený úvazek, 
možno 3 dny v týdnu. 

Požadujeme atestaci z VL, 
samostatná licence není 
nutná, garance 2 dalších PL. 
Nástup možný ihned 
nebo dle dohody. 

Tel.: 283 022 141 dopol., 
e-mail: neuro@mediam.cz

ZDN A111015654

Pediatr
PLDD v Praze 6 
hledá kvalifikovaného 
pediatra na částečný úvazek, 
pozdější převzetí praxe možné. 
Tel.: 605 977 276.

ZDN A111015651

Lékař
Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s., 
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro vyšetřování dárců 
krve na TO Mělník.
Atestace není podmínkou.
Pracovní doba – po, út, st 
(výše úvazku dle dohody). 

Kontakt: e-mail: nabor@onmb.cz,  
tel.: 603 980 411.

ZDN A111015647

Lékaři/Lékařky
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4 – Krč, 
přijme 2 lékaře/ky chirurgy
pro Kliniku dětské chirurgie 
a traumatologie 3. LF UK a FTNsP.

Požadujeme:
•   odbornou a zdravotní 

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

•   ukončený společný chirurgický 
kmen nebo krátce před 
jeho dokončením.

Nabízíme:
•   zajímavou práci,
•   možnost celoživotního 

vzdělávání,
•   odpovídající platové podmínky, 
•   zaměstnanecké benefity.
Nástup dle dohody.

Přihlášky včetně životopisu 
a dokladů o odborné a zdravotní 
způsobilosti přijímá sekretariát 
náměstka ředitele pro personální 
práci, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4 – Krč.

ZDN A111015644

Porodní asistentky/
všeobecné sestry

Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha 4 – Podolí 
přijme porodní asistentky 
a všeobecné sestry na oddělení 
šestinedělí, rizikového 
těhotenství a porodní sál.
Nástup možný ihned.
Kontakt: Bc. Táňa Kalinová, 
tel.: 296 511 826,
e-mail: tana.kalinova@upmd.cz 
nebo Bc. Miloslava Fuxová, 
tel.: 296 511 240, 
e-mail: fuxova@upmd.cz

ZDN A111015640

Lékaři
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., 
přijme lékaře na plný 
či částečný úvazek pro 
akreditovaná pracoviště: 

  Radiodiagnostika
  Chirurgie
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  Neurologie 
  Urologie
  Interna
  Geriatrie

Nabízíme: náborový 
příspěvek pro vybrané 
obory ve výši 150 000 Kč,
možnost profesního růstu 
a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, nadstandardní 
finanční ohodnocení,  
týden řádné dovolené navíc. 

Bližší informace: e-mail:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz, 
tel.: 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN A111015637

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,
•   občanskou a morální 

bezúhonnost,
•   znalost práce na PC.

Nabízíme:
•   výhodné platové ohodnocení,
•   zapracovaný kolektiv 

lékařů a 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 17 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 A111015134

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

Požadavky: VŠ, II. 
atestace v oboru, případně 
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 A111014853

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/ku na 
funkci vedoucí laborantky
   Zdravotního laboranta/ku

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/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, 
•   specializaci 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 A111015171

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

Požadujeme:
•   ukončené studium 

lékařského směru,
•   specializace v oboru RFM, 

dětské lékařství nebo dětská 
neurologie, nebo odborná 
způsobilost s minimální 
délkou praxe 24 měsíců 
podle zákona č. 95/2004 
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 A111015176

Různé

Ordinace
Poliklinika Malešice, 
Praha 10, Plaňanská 1, 
nabízí k pronájmu několik 
prostor pro ordinace 

s výměrou od 25 do 260 m2 
k rozšíření poskytovaných 
zdravotnických služeb. 
Nájemné od 1770 Kč/m2. 

Vhodné i pro větší pracoviště 
pod samostatným uzavřením 
nebo pro několik samostatných 
menších pracovišť. 
V budově jsou zastoupeny 
nejrůznější lékařské obory 
a k dispozici jsou služby 
jako biochemická laboratoř, 
rtg, prodejna PZT, 
lékárna, optika atd.

Bližší informace 
o možnostech pronájmu podá 
Ing. Michaela Denderová, 
tel.: 281 019 251, e-mail: 
denderova@medifin.eu,  
www.medifin.eu

ZDN A111015662
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