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Výběrová řízení
Urolog/uroložka

Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4 – Krč,
přijme na základě 
konkurzního řízení:

   lékaře/lékařku pro urologické 
oddělení se zaměřením 
na neuro-urologii

Požadujeme:
•   dokončené VŠ vzdělání,
•   odbornou a zdravotní 

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

•   znalost světových jazyků,
•   zájem o postgraduální 

doktorské studium,
•   ŘP a osobní automobil.

Nabízíme:
•   práci na akreditovaném 

pracovišti 2. typu,
•   podporu odborného růstu 

a dobré pracovní podmínky,
•   zaměstnanecké benefity.

Termín nástupu ihned nebo podle 
dohody. Písemné přihlášky včetně 
životopisu, odborné a zdravotní 
způsobilosti a výpisu z rejstříku 
trestů zasílejte na výše uvedenou 
adresu nebo e-mailem: 
urologie@ftn.cz

ZDN A131009868

Primář/ka
Nemocnice Nové Město 
na Moravě, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkčního místa:

   primář rehabilitačního 
oddělení

Bližší informace o výběrovém  
řízení najdete na www.nnm.cz, 
sekce kariéra.

ZDN A131010013

Volná místa
Lékař/lékařka 
– infektologie

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro infekční oddělení 
Interní kliniky 2. LF UK  
lékaře/lékařku. Plný úvazek, 
praxe na infekčním oddělení 
vítána. Nástup od 1. 1. 2014. 

Písemné nabídky s CV 
zasílejte na adresu: 
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo 
e-mailem: interna@fnmotol.cz; 
info – tel.: 22443 4001–3.

ZDN A131009912

Lékař genetik/genetička
Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha 4 – Podolí 
přijme genetika/genetičku.

Požadujeme: 
•   vysokoškolské vzdělání 

příslušného směru,
•   životopis s přehledem 

profesní praxe,
•   praxe v prenatální 

diagnostice vítána.

Nabízíme:
•   práci ve špičkovém 

zdravotnickém zařízení,
•   možnost odborného 

a vědeckého rozvoje,
•   sociální výhody,
•   byt 2+kk,
•   úvazek 0,5–1,0,
•   nástup možný ihned.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Ústav pro péči o matku 
a dítě, sekretariát ředitele, 
Podolské nábřeží 157, 147 00 
Praha 4 nebo na e-mail: 
sekretariat@upmd.cz

ZDN A131009955

Gastroenterolog/
/gastroenteroložka

Krajská zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Děčín, o. z.,
přijme lékaře se specializací 
v oboru gastroenterologie.

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání  

– všeobecné lékařství,
•   specializovanou 

způsobilost v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a trestní bezúhonnost,
•   schopnost týmové 

práce, zájem o obor.

Nabízíme:
•   perspektivní práci,
•   možnost dalšího vzdělávání 

a profesního růstu,
•   zaměstnanecké výhody.

Kontakt: Martina Placatová, tel.: 
477 117 952, 731 618 208, e-mail: 
martina.placatova@kzcr.eu

ZDN A131010005

Více pozic
Městská nemocnice 
s poliklinikou 
Uherský Brod, s. r. o., 
přijme:

   lékaře/ku s atestací FBLR  
do ambulance rehabilitace  
(odb. 201)
   lékaře/ku na lůžkové  
oddělení následné péče

Nabízíme možnost dalšího odbor-
ného vzdělávání včetně získání 
potřebné atestace v oboru.

Bližší informace: 
tel.: 572 632 189.

Písemné nabídky s životopisem 
a kopiemi dokladů o dosaže-
ném vzdělání lze zaslat v písem-
né podobě na adresu: Měst-
ská nemocnice s poliklinikou 
Uherský Brod, Partyzánů 2174, 
688 01 Uherský Brod, popřípadě  
e-mailem: reditel@nemub.cz

ZDN A131009406

Rehabilitační lékař/ka
Nestátní nemocnice 
následné péče v Praze 6 
hledá pro spolupráci na 20 
lůžkách RHB lékaře s osvědčením 
o specializované způsobilosti 
v oboru rehabilitační a fyzikální 
medicína – konziliární činnost 
v rozsahu 8 hodin týdně.

Nabízíme: 
•   smluvní platové podmínky, 
•   5 týdnů dovolené, 
•   zavodní stravování. 

Nástup možný dle dohody.

Svůj krátký životopis 
zašlete na e-mail: 
zdenek.moravek@ldn-bubenec.cz; 
více informací 
– tel.: 777 253 940.

ZDN A131009992

Lékař/lékařka ARO
Chrudimská 
nemocnice, a. s., 
přijme lékaře pro 
anesteziologicko-resuscitační  
oddělení. 

Vhodné i pro absolventa, 
nabízíme moderně vybavené 
pracoviště s akreditací pro 
vzdělávání v oboru. 
Možnost ubytování 
na ubytovně. 

Kontakt: prim. MUDr. Martin 
Zemánek, tel.: 469 653 340, 
e-mail: zemanek@nemcr.cz

ZDN A131009909

Radiolog/radioložka
Perfect Clinic, 
klinika plastické 
chirurgie v Praze, 
přijme do svého týmu Kufa, 
Pros a Co. lékaře radiologa se 
zkušeností se sonografickou 
diagnostikou prsu.

Nabízíme pracovní vytížení 
na jeden den v týdnu (středa), 
moderní vybavení a zázemí 
kliniky s dobrým jménem. 

Kontakt: e-mail: 
randova@perfectclinic.cz, 
tel.: 606 607 456.

ZDN A131009877

Praktický lékař/ka
Přeloučská 
poliklinika, a. s.,
přijme praktického lékaře 
pro dospělé (možno i bez 
atestace, 2 roky praxe).

Nástup ihned. 
Výhodné platové podmínky.

Bližší informace: e-mail: 
info@preloucskapoliklinika.cz, 
tel.: 777 900 901 (vedoucí lékař).

ZDN A131008247

Gynekoložka
FETMED – centrum fetální 
medicíny a genetiky
přijme pro pracoviště v Ostravě 
– Hrabůvce gynekoložku 
na zkrácený úvazek.
Kontakt: tel.: 595 703 226, 
773 190 249.

ZDN A131009812

Dentální hygienistka
Poliklinika 
Hrabůvka, s. r. o., 
pro své pracoviště v Ostravě 
– Hrabůvce přijme 
dentální hygienistku.
Kontakt: tel.: 595 703 226, 
595 703 217.

ZDN A131009812

Gynekolog/gynekoložka
Do soukromého 
ambulantního zařízení 
v centru Prahy 
přijmeme gynekoložku/
gynekologa. Nabízíme výhodné 
platové podmínky, výhodnou 
pracovní dobu, veškeré 
benefity plus týden dovolené. 
Možnost částečného úvazku.

Kontakt: tel.: 603 404 401, 
224 912 242, 50.

ZDN A131009786
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