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n Výběrová řízení 

Primář/primářka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář/primářka 
oddělení ortopedie.
Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru, licence ČLK k výkonu 
funkce primáře, praxe 10 let 
v oboru, organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti.
Nabízíme: manažerská smlouva, 
mimomzdové benefity, práci 
v příjemném pracovním prostředí.
Přihláška musí obsahovat: 
strukturovaný životopis, ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, ověřené 
kopie dokladů o vzdělání, licenci 
ČLK, výpis z evidence rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, osobní 
dotazník (na vyžádání zašleme), 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení.
Vlastnoručně podepsanou 
přihlášku je třeba zaslat se všemi 
požadovanými náležitostmi 
a přílohami, a to nejpozději
do 31. října 2009 (včetně).
Bez nich není přihláška úplná 
a nebude zahrnuta mezi přihlášky 
uchazečů. 
Přihlášky zasílejte na adresu:
NsP Česká Lípa a. s., Bc. Pavlína 
Simmerová, ved. odd. ŘLZ, 
Purkyňova 1849, 470 77 Č. Lípa
Obálku označte „NEOTEVÍRAT – 
výběrové řízení – primář/ka 
ortopedie“.
Kontaktní osoba: Bc. Pavlína 
Simmerová, tel. 487 954 035
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení kdykoli zrušit, a to 
i bez udání důvodu. 
 ZDN 900013828

Náměstek/náměstkyně

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč,
vypisuje v souladu s vyhláškou
MZ ČR č. 247/1993 Sb. výběrové 
řízení na obsazení funkci 
náměstek pro nelékařská 
zdravotnická povolání.
Požadavky: vysokoškolské 
vzdělání + způsobilost podle 
zákona č. 96/2004 Sb., nejméně
5 let praxe při řízení většího 
kolektivu zaměstnanců, praxe 
v nemocničním zařízení výhodou, 
organizační, komunikační a řídící 
schopnosti, negativní osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb.
Požadované doklady k přihlášce: 
vyplněný osobní dotazník, stručný 

životopis s uvedením údajů 
o dosavadních zaměstnáních, 
doklad o nejvyšším dosaženém 
vzdělání a odborné způsobilosti, 
osvědčení podle zákona
č. 451/1991 Sb., výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců.
Písemné přihlášky přijímá
do 20. října 2009 sekretariát 
náměstka ředitele pro personální 
práci na výše uvedené adrese.
 ZDN 900013571

Vedoucí sestra

Ředitelka Centra dětských 
odborných zdravotnických 
služeb Brno, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení místa vedoucí sestry jeslí.
Kvalifikační požadavky: vzdělání 
SZŠ, VOŠ nebo vysokoškolské 
v oboru ošetřovatelství, PSS 
v oboru výchovná péče, případný 
management ve zdravotnictví je 
výhodou, praxe ve vedoucí funkci, 
řídicí a organizační schopnosti, 
morální a občanská bezúhonnost.
K přihlášce je nutno doložit 
strukturovaný profesní životopis, 
ověřené doklady o vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců), osvědčení podle
zákona č. 96/2004 Sb.
Přihlášku zašlete do 30. 10. 2009
na adresu: CDOZS Brno, p. o., 
Žerotínovo nám. 4/6, 602 00 Brno
 ZDN 900013785

Primář/primářka

Ředitel Pardubické krajské 
nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na pozici 
primář urologického oddělení. 
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializaci 
v oboru urologie, minimálně 10 let 
praxe v oboru, licenci ČLK pro 
výkon funkce primáře.
Manažerské schopnosti, občanská 
a morální bezúhonnost.
Splnění předpokladů pro výkon 
funkce podle zákona
č. 451/1991 Sb.
Písemné přihlášky doložené 
profesním životopisem, ověřenými 
kopiemi kvalifikačních dokladů 
a výpisem z rejstříku trestů
(ne starším 3 měsíců) zasílejte
do 14 dnů od zveřejnění v obálce 
označené „Výběrové řízení“
na adresu Pardubická krajská 
nemocnice, a. s., personální 
oddělení, Kyjevská 44,
532 03 Pardubice. 
 ZDN 900013720

Náměstek ředitele

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč, 
vypisuje v souladu s vyhláškou

MZ ČR č. 247/1993 Sb. výběrové 
řízení na obsazení funkce 
náměstek ředitele pro ekonomiku.
Požadavky: vysokoškolské 
vzdělání, manažerské vzdělání 
(MBA), znalost problematiky 
příspěvkových organizací 
a zdravotního pojištění, nejméně
5 let praxe při řízení většího 
kolektivu zaměstnanců, praxe ve 
zdravotnickém zařízení výhodou, 
organizační, komunikační a řídicí 
schopnosti, negativní osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb. 
Požadované doklady k přihlášce: 
vyplněný osobní dotazník, stručný 
životopis s uvedením údajů 
o dosavadních zaměstnáních, 
doklad o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců.
Písemné přihlášky přijímá
do 20. října 2009 sekretariát 
náměstka ředitele pro personální 
práci na výše uvedené adrese.
 ZDN 900013572

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč,
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku na místo 
klinického pediatra pro Kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie
3. LF UK a FTNsP.
Požadujeme: specializovanou

způsobilost z pediatrie podle 
zákona č. 95/2004 Sb., zájem 
o intenzivní a resuscitační péči.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup podle dohody.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,
140 59 Praha 4, k rukám paní 
Márie Bergmanové.
Kontakt: e-mail:
maria.bergmanova@ftn.cz,
tel. 261 082 388.
 ZDN 900013531

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou
a 1. LF UK, Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie
3. LF UK a FTNsP.
Požadavky: odborná a zdravotní 
způsobilost, trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
ukončený společný chirurgický 
kmen výhodou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup ihned nebo podle dohody.
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Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč, k rukám, paní 
Márie Bergmanové.
Kontakt: e-mail:
maria.bergmanova@ftn.cz,
tel. 261 082 388.
 ZDN 900013535

Vrchní sestra

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestra pro Urologickou 
kliniku UK 2. LF.
Požadavky: SZŠ, PSS/VŠ, VZŠ,
6 let praxe, organizační 
a komunikační schopnosti. 
K přihlášce doložit: profesní 
životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů.
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení“
do 31. 10. 2009 na sekretariát 
personální náměstkyně
FN v Motole, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5.
 ZDN 900013536

Staniční sestra

NH Hospital, a. s.,
Nemocnice Hořovice
vyhlašuje výběrové řízení na 
staniční sestru na lůžková oddělení 
neurologie a ortopedie. 
Předpokládaný nástup do funkce 
je 1. 12. 2009.
Požadujeme: vzdělání SZŠ + vyšší 
či vysokoškolské zdravotnické 
vzdělání nebo absolvování PSS 
v příslušném oboru, minimálně
5 let praxe v oboru, základní 
znalost práce na PC, organizační, 
řídící a komunikační schopnosti.
K žádosti je nutné doložit: doklady 
o vzdělání, profesní životopis, 
osobní dotazník, platný výpis 
z rejstříku trestů, čestné 
prohlášení, že proti uchazeči není 
vedeno trestní řízení, doklad 
o zdravotní způsobilosti.
Přihlášky zasílejte do 9. 10. 2009 
na personální oddělení Nemocnice 
Hořovice.
Bližší informace na
tel. 311 542 331.
 ZDN 900013538

n Volná místa

Lékař/lékařka

Územní zdravotnická 
záchranná služba 
Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace,
přijme do pracovního poměru 
lékaře(ky) výjezdových skupin 

RLP pro okresy Karlovy Vary, 
Sokolov, Cheb.
Nabídky zasílejte na adresu: 
Územní zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje, 
MUDr. Ivo Tukinski – ředitel, 
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary.
 ZDN 900013825

Převzetí praxe

Nestátní poliklinika 
v Berouně
úplatně převezme zavedenou 
lékařskou praxi v Praze.
Jedná se o tyto odbornosti: 
l  Interna
l  Obvodní lékař
l  Dermatovenerologie

V případě nabídky kontaktujte
tel. 311 746 315, 724 786 903, 
e-mail:
medicentrum@medicentrum.cz
 ZDN 900013603

Lékař/lékařka

Nestátní poliklinika 
v Berouně
hledá odborného lékaře na pozici 
atestovaný rentgenolog.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném 
kolektivu, podporu odborného 
růstu.
Dobré spojení do Prahy.
Informace na tel. 311 746 315,
724 786 903, e-mail:
medicentrum@medicentrum.cz
 ZDN 900013605

Lékař/lékařka

Nemocnice Louny, a. s.
přijme na interní oddělení 
l  lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru vnitřní 
lékařství 

l  lékaře s odbornou způsobilostí 
a absolvovaným interním 
základem

se zdravotní způsobilostí a trestní 
bezúhonností.
Nástup ihned.
Možnost ubytování přímo v areálu 
nemocnice.
Výhodné mzdové podmínky.

Žádosti přijímá MUDr. Pavel 
Vicherek, náměstek pro ZP, 
Rybalkova 1400, 440 37 Louny,
tel. 415 620 100,
e-mail: vicherek@nemlouny.cz
 ZDN 900013609

Lékař/lékařka

Centrum prenatální 
diagnostiky a genetiky
ve Zlíně
hledá lékaře/lékařku s atestací 
v porodnictví, gynekologii 

Ředitel Nemocnice Ostrov
perspektivního certi�kovaného  
soukromého zdravotnického zařízení 
vypisuje výběrové řízení na pozici:

Primář (ka) pediatrického oddělení
Nabízíme možnost zaměstnání v rodinném prostředí unikátního 
monobloku, ve společnosti s jasnou vizí, prokazatelnou schopností 
realizace strategie rozvoje společnosti.
Garantujeme otevřenou komunikaci, perspektivu a dlouhodobou 
spolupráci, princip motivujícího odměňování, individuální přístup  
a uznání, princip rovného přístupu.

Do kompetencí primáře pediatrického oddělení spadá nejen 
ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, ale také  
novorozenecké oddělení v prostředí moderních nově  
zrekonstruovaných porodních sálů.
Zároveň spolupracujeme s konziliáři chirurgie, urologie, mamologie, 
ortopedie, k dispozici je i cévní poradna, gastroenterolog, kardiolog, 
dechová i pohybová rehabilitace, psycholog a dětský psychiatr.
Nově započala také canisterapie.

Nabízíme:
* vysoce nadstandardní smluvní mzdu
* služební automobil i pro osobní účely a mobilní telefon
* další zaměstnanecké bene�ty  
 (např. příspěvek na penzijní připojištění) 
* možnost ubytování v místě zaměstnání
* realizace v oboru
* podpora osobního rozvoje
* zvyšování či prohlubování kvali�kace  
 (studium, školení, kongresy, stáže, workshopy i v zahraničí)
* další zaměstnanecké výhody
* individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce

Požadavky:
* specializovaná způsobilost v oboru
* praxe 10 let
* licence ČLK pro výkon funkce primáře NZZ
* manažerské a morální předpoklady
* zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Nástup podle dohody, pracovní poměr na dobu neurčitou, 
místo výkonu práce Ostrov nad Ohří. 

Postup: 
Motivační dopis doplněný strukturovaným profesním  
životopisem doručte do 7. 10. 2009 (včetně) na e-mailovou  
adresu personalni@nemostrov.cz nebo poštou na adresu:  
Nemocnice Ostrov, personální oddělení, U nemocnice 1161,  
363 01 Ostrov.

Kontakt: 
Ing. Dušan Běláč – personální náměstek
mobil.: +420 608 070 839, tel: +420 353 612 520,
fax: +420 353 612 601, e-mail: personalni@nemostrov.cz
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či pediatrii a lékařské genetice.
Podrobnosti při osobním jednání 
nebo telefonicky, tel. 577 001 637.
Žádost s profesním životopisem 
zasílejte na e-mail:
traxlerova@imalab.cz nebo poštou 
na adresu  PREDIKO s. r. o.,
tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín.
 ZDN 900013540

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj
přijme do pracovního poměru 
lékaře se specializací, možno 
i absolventy pro tato oddělení:
l  neurologie, ORL, ARO, TRN, 

RDG, chirurgie, interna, 
rehabilitace, patologie, oční, 
LDN, gynekologie

Bližší informace na www.nspka.cz
Žádosti přijímá oddělení 
personalistiky a mezd NsP 
Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 
734 12 Karviná-Ráj,
Ing. Letochová, tel. 596 383 205,
e-mail: letochova@nspka.cz
 ZDN 900013573

Lékař/lékařka

Nemocnice Na Františku
přijme:
l  lékaře na akreditované interní 

odd. se zájmem 
o gastroenterologii a endoskopii

Požadujeme kvalifikaci podle 
zákona č. 95/2004 Sb., praxe 
a spec. v endoskopii vítána, HPP. 
Nové, špičkově vybavené amb. 
pracoviště při lůž. odd.

l  praktického lékaře pro dospělé
Požadujeme kvalifikaci podle 
zákona č. 95/2004 Sb., se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru PL, praxe v oboru
min. 3 roky, možnost přidělení 
služebního bytu ihned.

l  lékaře-urologa 
Požadujeme kvalifikaci podle 
zákona č. 95/2004 Sb., s příslušnou 
specializací, ordinariát při 
chirurgickém odd., vybavená 
ambulance, HPP, operační sály po 
rekonstrukci.
Nabízíme možnost ÚPS, 
zaměstnanecké výhody.
Nástup od 1. 10. 2009, event. podle 
dohody.
Kontakt doc. MUDr. Špaček, CSc., 
e-mail: spacek@nnfp.cz,
tel. 222 801 263

l  všeobecné sestry pro Interní 
odd. a ARO

Požadujeme kvalifikaci podle 
zákona č. 96/2004 Sb, RN vítána, 
není podmínkou.
Nabízíme zaměst. výhody, 
podporu celoživotního vzdělávání, 
pro mimopražské možnost 

ubytování, HPP, směnný provoz.
Nástup možný ihned, event. podle 
dohody.
Kontakt: Karpíšková
e-mail: karpiskova@nnfp.cz,
tel. 222 801 284.
 ZDN 900013486

Lékař/lékařka

Zdravotnická záchranná 
služba Jihočeského kraje
přijme lékaře výjezdových skupin 
pro oblastní střediska České 
Budějovice, Strakonice, Prachatice 
a Písek a jejich výjezdová místa.
Máme zájem o uchazeče se
specializovanou způsobilostí
v oboru urgentní medicína, popř. 
všeobecné lékařství, chirurgie, 
interna, anesteziologie 
a resuscitace, neurologie.

Poskytujeme plat + osobní 
příplatek dle platných právních 
předpisů (zákon 564/2006 Sb., 
o platových poměrech 
zaměstnanců, v platném znění), 
příplatky za přesčasovou práci,
za práci v sobotu a neděli, za noční 
práci, příplatek pro člena 
výjezdové skupiny, odměny 
z dohod, odměny za pracovní 
pohotovost, popř. mimořádné 
odměny, 5 týdnů dovolené, 
výrazně dotované stravenky, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
čerpání půjček z FKSP (půjčky
na pořízení nebo zařízení bytu
či domu, na nesplacený zůstatek 
půjčky u předchozího 
zaměstnavatele), podporu 
v odborném i osobním vzdělávání.

Umožňujeme a podporujeme: 
přípravu na atestaci z urgentní 
medicíny, klinické dny a stáže
na jiných pracovištích (popř. práci 
tamtéž na částečný úvazek).
Akceptujeme i jiný smluvní vztah 
než pracovní poměr (např. dohodu 
o pracovní činnosti).
Zahájení pracovní činnosti podle 
dohody.

Pro výkon této práce je nutný 
dobrý zdravotní stav.
Máte-li zájem o seberealizaci při 
náročné a vysoce zodpovědné 
práci v motivujícím prostředí 
s vysokou pracovní samostatností, 
rádi se s vámi setkáme v našem 
týmu.
Bližší informace vám podá ředitel 
ZZS Jčk MUDr. Marek Slabý,
tel. 606 737 567, 
e-mail marek.slaby@zzsjck.cz
 ZDN 900013487

Lékař/lékařka

Praktický lékař pro dospělé
hledá kolegu či kolegyni do 
ordinace PL pro dospělé v Praze 5.
Nástup od 01/2010, úvazek 0,5, 

příjemné prostředí, dlouhodobá 
spolupráce vítána.
Kontakt: e-mail:
mudr.hrdinova@email.cz
 ZDN 900013496

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
Olomouc
přijme lékaře/lékařky 
(i absolventy) pro traumatologické 
oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializace v oboru 
traumatologie (úrazová chirurgie), 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění – není 
podmínkou, předpoklady a zájem 
o práci v oboru, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., v platném 
znění, znalost práce s PC.
Termín nástupu ihned nebo
po dohodě.

Nabízíme: perspektivní 
zaměstnání, možnost dalšího 
vzdělávání a profesního růstu, 
odpovídající pracovní a platové 
podmínky, možnost ubytování 
a jiné zaměstnanecké benefity.
K písemné žádosti je třeba doložit: 
fotokopie dokladů o dosažené
kvalifikaci, profesní životopis, 
fotokopii výpisu z rejstříku trestů.

Písemné přihlášky je třeba doručit 
na Oddělení vzdělávání a péče 
o zaměstnance FNOL,
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, 
nebo e-mail:
jirina.prikrylova@fnol.cz
Bližší informace na
tel. 588 443 137.
 ZDN 900013493

Lékař/lékařka

Centrum léčby pohybového 
aparátu s. r. o.
přijme na lůžkové oddělení
lékaře-ortopeda.
Požadujeme praxi v oboru
min. 3 roky.
Nástup možný ihned nebo
po dohodě.
Své žádosti spolu se 
strukturovaným životopisem 

zasílejte na e-mailovou adresu 
sekretariat@clpa.cz
 ZDN 900013496

Lékař/lékařka

Centrum pro léčbu 
neplodnosti
přijme pro pracoviště v Ostravě 
lékaře s atestací do vedoucí pozice.
U lékařů těsně před atestací 
možnost přípravy na tuto pozici.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na: sobek@fertimed.cz
 ZDN 900013167

Sestru

Gynekologické ordinace
na Praze 4
Přijmu sestru do ordinace.
Nástup možný ihned.
Tel. 723 377 477
 ZDN 900012851

n Prodám
Prodám biochemický 
analyzátor ELLIPSE včetně 
příslušenství 
(PC+monitor+tiskárna). 
Datum pořízení 2/2007
Pořizovací cena 449 999 Kč
Po záruce.
Dodavatel: Dialab spol. s. r. o.
Kontakt: tel. 721 353 690,
e-mail: lajos@laznejachymov.cz
 ZDN 900013723

n Různé
Přenechám zavedenou 
dermatologickou praxi 
v Bavorsku
v těsné blízkosti státních hranic 
s ČR dermatologovi se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru, dále zajistím
1–2 dermatologům s min. 2letou 
praxí výhodné zaměstnání v kožní 
ordinaci v Bavorsku, rovněž 
v blízkosti st. hranic.
Bližší informace na
e-mailu: derma@email.cz
 ZDN 900012619
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