
42  29. 7. 2013

personální inzerce

In
ze

rc
e 

M
13

10
00

05
2 

▼
In

ze
rc

e 
M

13
10

00
17

5 
▼

 ▼

Výběrová řízení

Primář/ka patologie
Nemocnice Kyjov, p. o.,
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

   Primář/ka patologie

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost 

v oboru patologie (včetně 
dokladů o dosaženém 
vzdělání, eventuálně 
osvědčení MZ ČR dle 
zákona č. 95/2004 Sb.),

•   členství v ČLK s platnou 
licencí vedoucího lékaře,

•   minimálně 10 let 
praxe v oboru,

•   trestní bezúhonnost 
doloženou výpisem  
z trestního rejstříku  
ne starším než 90 dnů,

•   doklad o zdravotní 
způsobilosti,

•   stručný životopis  
s přehledem dosavadní praxe,

•   zaslání přihlášky do 
výběrového řízení včetně 
úředně ověřených kopií 
požadovaných dokladů.

Přihlášky do VŘ zasílejte 
do 30. 8. 2013 na adresu: 
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov.

ZDN M131000155

Volná místa

Více pozic
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro oddělení:

   Interní – kardiologie  
(primář:  
rostislav.kral@nemta.cz)
   Interní – gastroenterologie 
(primář:  
ladislav.douda@nema.cz)
   Neurologie  
(primář:  
alexandr.orel@nemta.cz)
   Radiologie  
(primář:  
gabor.gyure@nemta.cz;  
specializace nebo 
zařazení v oboru vítáno, 
akceptujeme absolventy)
   Gynekologie  
(primář: jiri.holub@nemta.cz;  
specializovaná způsobilost nebo 
příprava před dokončením)
   Patologie  
(primář: josef.kult@nemta.cz;  
specializovaná způsobilost 
v oboru, pozice 
zástupce primáře)

Nabízíme:
•   mzdové ohodnocení podle 

stupně vzdělání a praxe,
•   zázemí stabilní společnosti,
•   základních 5 týdnů dovolené,
•   příspěvek na stravování,
•   nástup ihned, případně 

dle domluvy.

Více informací o Nemocnici 
Tábor, a. s.: www.nemta.cz

Kontakt na personální 
oddělení: Iva Glatzová 
(vedoucí), tel.: 381 608 210, 
e-mail: iva.glatzova@nemta.cz

ZDN M131000125

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

   Primáře na interní oddělení

Nabízíme: 
•   nadstandardní mzdu, 
•   byt 120 m2 k dispozici 

při nástupu, 
•   nástup od 1. 10. 2013.

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání, I. a II. atestaci,
•   praxi,
•   odborné a řídicí schopnosti.

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

ZDN M131000159

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,  
e-mail: sekretariat@upmd.cz

ZDN A131009956

Patolog/patoložka
Nemocnice Kyjov, p. o.,
přijme lékaře/lékařku 
na patologii

Požadujeme:
•   ukončené VŠ vzdělání v oboru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru patologie vítána,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost dle zákona č. 
95/2004 Sb., v platném znění.

Nabízíme:
•   PP na dobu neurčitou,
•   dobré pracovní podmínky,
•   odpovídající finanční 

ohodnocení,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   příspěvek na penzijní 

připojištění,
•   ubytování,
•   parkování v areálu nemocnice.

Nástup možný ihned.

Bližší informace: 
MUDr. Blažek, tel.: 606 310 312, 
e-mail: blazek@nemkyj.cz

V případě zájmu zašlete svůj 
profesní životopis na adresu: 
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov, 
e-mail: sekretariát@nemkyj.cz

ZDN M131000155

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 M131009993

Zástup
Ordinace PLDD 
hledá zástup na 1–2 dny v týdnu.

Vhodné pro kolegyně na 
MD (event. pozdější odkup) 
nebo seniory (pro přilepšení 
k důchodu a radost z práce).

Kontakt: tel.: 602 884 240.
ZDN M131000069

Lékař/ka LDN
Nemocnice Valtice, s. r. o.,
hledá lékaře na oddělení LDN. 

Nabízíme:
•   výhodné platové podmínky,
•   ubytování zajištěno.

Více informací:  
tel.: 519 363 120, 606 152 400

V případě zájmu zašlete 
svůj životopis na e-mail: 
nemvalt@nemvalt.cz

ZDN M131000165

Lékař/ka LDN
Nemocnice  
Počátky, s. r. o.,
hledá lékaře na oddělení LDN. 

Nabízíme:
•   výhodné platové podmínky,
•   ubytování zajištěno.

Více informací:  
tel.: 565 301 376, 606 803 536.

V případě zájmu zašlete  
svůj životopis na e-mail:  
ldn-pocatky@ldn-pocatky.cz

ZDN M131000171

Chirurg
Dejvická zdravotní 
– chirurgie
přijme lékaře-chirurga  
na plný nebo částečný úvazek 
pro práci na chirurgické 
spádové ambulanci. 

Nástup možný ihned. 

V případě zájmu volejte 
na tel.: 724 156 832.

ZDN M131000168

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 A131008248

Lékaři/lékařky 
– Německo

Klinika v Sasku 
přijme lékaře s atestací  
pro obory interní lékařství, 
gynekologie a porodnictví 
a lékaře před atestací v oboru 
obecná – viscerální chirurgie. 

Nabízíme:
•  výhodné platové podmínky,  
•  blízkost ČR. 

Více informací: MUDr. Jan 
Farda, tel.: 737 077 247, e-mail: 
jan.farda@brainhunters.net

ZDN A131010041

Diabetolog, 
endokrinolog

Poliklinika I. P. Pavlova,  
s. r. o.,
hledá kvalifikovaného:

   Diabetologa/internistu
   Endokrinologa

Nástup možný dle dohody. 

Kontakt:  
tel.: 736 109 910, e-mail:  
smidova@poliklinikaippavlova.cz

ZDN M131000146

Nutriční terapeut/ka
OB klinika, a. s.,
přijme do svého týmu 
nutričního terapeuta. 

Požadujeme: 
•   odpovídající vzdělání, 
•   zájem o obor, 
•   znalost anglického jazyka, 
•   aktivní a pozitivní přístup. 

Nabízíme: 
•   příjemné pracovní prostředí,
•   odpovídající platové 

ohodnocení. 

Kontakt:  
tel.: 733 611 481, e-mail:  
hana.lonekova@obklinika.cz

ZDN M131000162

Ergoterapeut/ka
Psychiatrická 
nemocnice v Opavě 
přijme do pracovního 
poměru ergoterapeuta 
s odbornou způsobilostí 
dle zákona č.96/2004 Sb. 

Požadujeme registraci pro 
práci bez odborného dohledu. 

Kontakt: tel.: 606 722 758.
ZDN A131010315

Ostatní

Pronájem oddělení
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
pronajme k dlouhodobému 
provozování rtg oddělení 
v nemocnici ve Vrchlabí. 

Podmínkou pronájmu je 
provádění CT vyšetření. 

Kontakt: tel.: 499 502 352 
(sekretariát – p. Fleglová).

ZDN M131000174


