
Výběrová řízení

Primář
Ředitel Pardubické 
krajské nemocnice, a. s., 
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucího místa: 

   Primář oddělení 
dětské chirurgie 

Kvalifikační požadavky:
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializace v oboru dětské 
chirurgie, 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 21. 11. 2011 
v obálce označené „výběrové 
řízení“ na adresu:
Pardubická krajská nemocnice, 
a. s., personální oddělení, 
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN  A111016681

Primář/primářka
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/ka neurologického 
oddělení

Požadavky:
•   splnění předpokladů dle 

zákona č. 95/2004 Sb.,
•   člen ČLK s platnou licencí 

vedoucího lékaře,
•   minimálně 10 let 

praxe v oboru.

Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
•   stručný životopis 

s přehledem 
dosavadní praxe,

•   ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 90 dnů).

Písemné přihlášky 
zasílejte na adresu:
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace, 
sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov 
do 16. 11. 2011.

ZDN A111016677

Primář/primářka
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/ka chirurgického 
oddělení

Požadavky:
•   splnění předpokladů dle 

zákona č. 95/2004 Sb.,
•   člen ČLK s platnou licencí 

vedoucího lékaře,
•   minimálně 10 let praxe v oboru.
 
Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
•   stručný životopis s přehledem 

dosavadní praxe,
•   ověřené doklady o dosaženém 

vzdělání,
•   výpis z rejstříku trestů 

(ne starší než 90 dnů).

Písemné přihlášky 
zasílejte na adresu:
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov 
do 16. 11. 2011.

ZDN A111016671

Vedoucí lékárník
Krajská zdravotní, a. s., 
Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

   Vedoucí lékárník
s nástupem od 1. 1. 2012

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání v oboru,
•   odborná způsobilost dle 

zákona č. 95/2004 Sb., 
•   specializovaná způsobilost 

v oboru dle zákona 
č. 95/2004 Sb.,

•   praxe v oboru,
•   zdravotní způsobilost, 
•   bezúhonnost,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro řízení 
odborného pracoviště.

Přihláška musí obsahovat:
•   strukturovaný životopis 

s údaji o dosažené praxi,
•   kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání,
•   platný výpis z rejstříku trestů 

(ne starší než 3 měsíce), 
•   písemný souhlas s nakládáním 

s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení,

•   návrh koncepce 
nemocniční lékárny.

Nabízíme:
•   perspektivní práci 

v moderním provozu, 
•   dobré pracovní podmínky,

•   možnost dalšího vzdělávání,
•   odpovídající finanční 

ohodnocení,
•   příspěvek na penzijní 

připojištění, příspěvek na 
dovolenou, závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody.

Písemné přihlášky 
k výběrovému řízení 
zasílejte do 2 týdnů od 
zveřejnění na adresu: 
Krajská zdravotní, a. s., 
Bc. Šauerová Radka, 
odbor personalistiky a mezd, 
Sociální péče 3316/12A, 
400 11 Ústí nad Labem, 
obálku označte „VŘ lékárna“.

ZDN A111016106

Primář/primářka
Ředitel oblastní 
nemocnice Kolín, a. s., 
nemocnice Středočeského 
kraje, nemocnice 
Kutná Hora,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/ka interního oddělení 
pro pracoviště Kutná Hora

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovanou 

způsobilost v oboru dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   licence ČLK pro výkon 
funkce vedoucího lékaře / 
primáře pro uvedený obor,

•   organizační a komunikační 
schopnosti,

•   občanskou a morální 
bezúhonnost.

Nabízíme:
•   dobré pracovní podmínky,
•    odpovídající finanční 

ohodnocení, 
•   zahájení práce v pozici 

od 1. 12. 2011.
  
Písemné přihlášky spolu 
s vyplněným osobním 
dotazníkem, strukturovaným 
životopisem s přehledem 
odborné praxe, kopiemi 
dokladů o dosaženém 
vzdělání vč. licence vedoucího 
lékaře, výpisem rejstříku 
trestů (ne starší než 3 měsíce) 
zasílejte nebo osobně doručte 
do 15. 11. 2011 na adresu:
ONK, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje, 
nemocnice Kutná Hora, 
sekretariát ředitelství, 
Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora.  
Na obálku uveďte 
„výběrové řízení – primář 
interního oddělení“.
Datum ukončení výběrového 
řízení je 30. 11. 2011.

ZDN A111016103
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Volná místa

Fyzioterapeut/
rehabilitační lékař

Do nového NZZ 
(ambulantního 
provozu) v Praze 10 
hledáme fyzioterapeuta 
či rehabilitačního 
lékaře s praxí. 
Zařízení bude nově 
špičkově vybaveno. 
Investor požaduje 
profesionální služby 
na vyšší úrovni. 
Spolupráce s přilehlým 
školicím zařízením. 

Více informací na tel.: 
737 356 709 nebo na e-mailu: 
palecekmojmir@centrum.cz

ZDN 111016803

Lékaři/lékařky 
výjezdových skupin

Územní zdravotnická 
záchranná služba 
Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace, 
přijme do pracovního poměru 
lékaře/ky výjezdových 
skupin RLP pro okresy  
Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. 

Ve spolupráci se zřizovatelem, 
Karlovarským krajem, 
poskytuje ÚZZS KK nově 
nastupujícím lékařům 
náborový příspěvek 150 000 Kč 
pro lékaře s atestací a 50 000 Kč 
pro lékaře-absolventa LF.

Karlovarský kraj ve 
spolupráci s ÚZZS KK nabízí 
studentům čtvrtých, pátých 
a šestých ročníků LF 

poskytování stipendia. 
Ve čtvrtém ročníku 2000 Kč 
měsíčně a v pátém a šestém 
roce studia 3000 Kč měsíčně. 
Po nástupu do zaměstnání 
u stipendistů požadujeme 
smluvní závazek 36 měsíců.

Nabídky zasílejte na adresu: 
Územní zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje, 
MUDr. Ivo Tukinski, ředitel, 
nebo personální odd., paní Jitka 
Gavenčiaková, Závodní 205,  
360 06 Karlovy Vary.

ZDN A111016666

Sekundární lékař/
lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme sekundárního lékaře/ku 
pro Interní kliniku 2. LF UK. 
Požadavky: ukončená LF, 
zájem o obor, nástup ihned. 
Písemné nabídky s CV zasílejte 
na sekretariát Interní kliniky  
2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5 nebo na  
e-mail: interna@fnmotol.cz 
Informace na tel.: 224 434 001.

ZDN A1110166603

Zubní lékař/lékařka
Soukromá zubní 
klinika na Praze 3 
přijme zubního lékaře/ku  
s praxí.
Moderní vybavení 
a příjemné prostředí. 
Mobil: 602 620 372.

ZDN A111016361

Gynekolog
Nestátní ambulantní 
zdravotnické 
zařízení v Praze
přijme gynekologa.

Požadujeme:
•   odbornou/specializovanou 

způsobilost v oboru 
gynekologie a porodnictví, 

•   uživatelskou znalost PC, 
•   klientský přístup 

k pacientům,
•   aktivní znalost angličtiny 

vítána, není podmínkou, 
•   možný i částečný úvazek.

 Nabízíme:
•   příjemné pracovní prostředí,
•   zázemí stabilní nadnárodní 

společnosti,
•   možnost dalšího vzdělávání, 
•   zajímavé platové ohodnocení, 
•   mobilní telefon,
•   5 týdnů dovolené,
•   další firemní benefity.     
Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte 
na e-mail: 
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A111016646

Lékař/lékařka
Vsetínská nemocnice, a. s., 
nabízí pracovní příležitost  
na pozici lékaře/ky  
na neurologickém 
a infekčním oddělení.
Požadujeme:
•   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:
•   motivující 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 
Vsetínská nemocnice, a. s., 
odbor řízení lidských zdrojů, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín. 
Případně e-mailem: 
pavlica.m@nemocnice-vs.cz
Informace na tel.: 
571 818 130 – Ing. Pavlica.

ZDN A111016353

Lékař
Radioizotopové pracoviště 
IKEM, Vídeňská 1958/9, 
140 21 Praha 4, 
přijme lékaře do ambulantního 
provozu Po-Pá 7–15.30 hodin. 
Atestace z nukleární medicíny 
vítána. Nástup možný ihned. 
Informace na tel.: 241 721 386, 
MUDr. Buncová, 
nebo na e-mailu: jaol@ikem.cz

ZDN A111016343

Lékař
Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme lékaře na 
gynekologicko-porodnické 
oddělení – praxe vítána. 
Nabízíme práci v profesionálním 
kolektivu akreditovaného 
zařízení a podporu dalšího 
vzdělávání v oboru.  
Bližší informace: 
prim. MUDr. Zakopal, 
tel.: 461 569 338, e-mail: 
zakopal@gyneo.cz nebo 
p. Hromádková, ředitelství, 
tel.: 461 569 313. 
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice,  
a. s., ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy.   

ZDN A111016110

Zdravotní sestra
Do stomatologické 
ordinace na Praze 2
přijmu zdravotní sestru.
Požaduji SZŠ s maturitou, 
pozitivní vztah k práci, aktivitu 
a chuť se dále vzdělávat.
Nabízíme práci v mladém 
dynamickém kolektivu.
Kontakt na tel.: 224 253 071.

ZDN A111016097

Lékaři
Jessenia, a. s., 
Nemocnice Beroun, 
přijme pro nově otevřené 
oddělení fyziatrie 
a rehabilitačního lékařství 
2 lékaře se základní atestací 
(nejlépe v oboru interna, 
neurologie, ortopedie) nebo 
s ukončeným základem 
v uvedených oborech 
a fyzioterapeuty (SŠ nebo VŠ).  
Dále přijme pro interní 
oddělení nemocnice 
internistu se specializační 
způsobilostí (atestace 
vyššího stupně).  
Nástup možný dohodou.
Kontaktní osoba 
pro oddělení fyziatrie 
a rehabilitačního lékařství: 
prim. MUDr. Ondřej Horáček, 
tel.: 311 745 300, pro interní 
oddělení prim. doc. MUDr. Karel 
Sochor, CSc., tel.: 311 745 343.  
Písemný kontakt na 
e-mailu: info@nember.cz

ZDN A111016339

Lékař/lékařka
Oblastní nemocnice 
Kolín, a. s., 
přijme pro nemocnici v Kutné 
Hoře lékaře/ky na interní 
oddělení a na oddělení LDN.
Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání na LF (vhodné 

i pro absolventy),
•   další specializační vzdělávání 

a praxe v oboru výhodou.

Nabízíme: 
•   zajímavou práci 

v menším kolektivu, 
•   stabilizační příspěvek, 
•    dobré platové podmínky, 
•   příplatek na penzijní 

připojištění,
•   závodní stravování, 
•   možnost ubytování,
•   podporu profesního růstu.

Nástup možný ihned.
Kontakt: personální 
oddělení, tel.: 327 503 497, 
724 175 878, e-mail: 
jitka.novotna@nemkh.cz,
náměstek LPP prim. 
MUDr. Heřmánek, tel.: 
327 503 315, 724 536 124, e-mail: 
zdenek.hermanek@nemkh.cz

ZDN A111016087
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Lékař
Kardia, s. r. o., nestátní 
zdravotnické zařízení, 
se zaměřením na pracovně-
-lékařskou a preventivní 
péči hledá do svého týmu:
    Lékaře do ambulancí pro 
lokality Praha, Brandýs 
nad Labem a Kolín 

Požadujeme: odbornost 
pracovní, interní nebo praktické 
lékařství, příp. hygiena 
– možno i absolvent; 
ochotu dále se vzdělávat, 
spolehlivost, komunikativnost 
a vstřícnost. 

Nabízíme: zajímavé finanční 
ohodnocení, služební 
automobil, odborné zaškolení, 
vedení a vzdělávání. 

Kontakt: 
Mgr. Zuzana Trpáková, 
tel.: 724 535 282, 272 084 463, 
email: jobs@kardia.cz 
Poskytnutím svých osobních 
údajů zahrnutých do 
životopisu dává odesílatel 
souhlas k jejich zpracování 
a uchování v plném rozsahu 
v personální databázi 
společnosti Kardia, s. r. o., 
IČO 49356925, v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., 
a to na dobu do písemného 
odvolání tohoto souhlasu.

ZDN A111016082

Zdravotní sestra
Pro nestátní zdravotnické 
zařízení na Praze 1 
zaměřené na dermatologii 
hledáme sestru s registrací 
na hlavní pracovní poměr.  

Požadujeme: střední 
zdravotnické vzdělání, 
registraci MZ ČR, praxi v oboru 
minimálně 10 let, dobré 
komunikační dovednosti, 
schopnost orientovat se ve 
zdravotnické dokumentaci, 
pracovat na počítači a naučit 
se nový program.  

Vaše odpovědi se 
strukturovaným životopisem, 
prosíme, zasílejte na adresu:  
Mgr. Martina Peřinová, e-mail: 
martina.perinova@androsa.cz, 
tel.: 602 264 300.

ZDN A111016079

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 
zdravotních 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 A111015663
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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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