
Výběrová řízení

Primář/primářka
Ředitel Nemocnice 
Nymburk, s. r. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/primářka 
gynekologicko- 
-porodnického oddělení 

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovanou 

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

•   licenci 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 formou 
smluvní mzdy. 

Nástup možný: 
prosinec 2011, leden 2012.

Strukturovaný životopis 
s přehledem odborné praxe 
zasílejte na personální oddělení,
e-mail:  
skupnikova.marie@nemnbk.cz

ZDN A111017436

Více pozic
Ředitel Úrazové 
nemocnice v Brně 
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce 
v úvazku 1,0:
 
   Přednosta odboru 
traumatologie
   Vedoucí lékař odd. 
traumatologie a odd. 
sportovní traumatologie
   Vedoucí lékař odd. ortopedie
   Vedoucí lékař odd. 
spondylochirurgického
   Vedoucí lékař odd. chirurgie

 
Požadované kvalifikační 
předpoklady:
•   VŠ, vzdělání 

lékařského směru,
•   splnění spec. způsobilosti 

k výkonu práce lékaře 
dle zákona č. 95/2004 
v příslušném oboru,

•   organizační a řídicí 
schopnosti, praxe ve 
ved. funkci vítána,

•   10 let praxe v oboru,
•   zájem o vědeckou činnost,
•   oprávnění ČLK k výkonu 

vedoucí funkce.
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Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
•   životopis s přehledem profesní 

praxe vč. publikační činnosti,
•   vyplněný osobní dotazník,
•   ověřené kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání,
•   výpis z rejstříku trestů 

(ne starší 3 měsíců),
•   souhlas s využitím 

poskytovaných osobních 
údajů pro účely 
výběrového řízení,

•   návrh koncepce rozvoje oboru 
v Úrazové nemocnici v Brně.

 
Termín uzávěrky přihlášek: 
do 15 dnů od zveřejnění.
Přihlášky včetně výše 
požadovaných podkladů 
zasílejte v obálce označené 
„Výběrové řízení“ na adresu:
Úrazová nemocnice v Brně,  
os. odd., Ponávka 6, 662 50 Brno, 
a to do 30. 11. 2011.

ZDN A111017457

Volná místa

Praktický lékař/lékařka
NZZ v Praze 7 
přijme praktického lékaře/ku pro 
dospělé do zavedené ambulance, 
možno i na zkrácený úvazek 
nebo 2-3 dny v týdnu. 

Požadujeme: atestaci z VL 
nebo interny, samostatná 
licence není nutná, 
garance 2 dalších PL.
Nástup ihned či dle dohody. 
Tel.: 283 022 141.

ZDN A111017432

Lékař
Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé ve Zlíně 
hledá lékaře/ku s odbornou 
způsobilostí, případně 
v předatestační přípravě. 

Bližší informace: 
e-mailu: 1alde@seznam.cz,  
tel.: 602 793 130. 

ZDN A111017426

Chirurg
Pro chirurgickou 
ambulanci na Praze 6
hledám lékaře na 
zkrácený úvazek.
Kontakt: e-mail: 
hladky@chirurgie-hladky.cz, 
tel.: 724 156 832.

ZDN A111017422

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 
zasílejte na adresu:  
Mgr. Martina Peřinová, e-mail: 
martina.perinova@androsa.cz, 
tel.: 602 264 300.

ZDN A111016079

Dermatolog
Kožní klinika v Praze 
nabízí zaměstnání pro 
dermatologa, plný úvazek,  
široké spektrum diagnóz, 
možnost zaškolení a částečné 
práce v estetické dermatologii,  
vhodné i pro lékaře před 
atestací (potřeba ukončení 
základního kmenu), 
zajímavá práce i ohodnocení, 
příjemné prostředí. 
Kontakt na tel.: 603 222 123.

ZDN A111017416

Lékaři
Nemocnice Blansko 
přijme:

   Lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
rehabilitační a fyzikální 
medicína na pozici 
vedoucího lékaře oddělení

   Lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
vnitřní lékařství

Nástup dle dohody.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 516 838 116 
nebo na e-mailu: 
machacova@nemobk.cz

ZDN A111017255

Vedoucí lékař – Německo
Pro našeho klienta, 
německou soukromou 
kliniku nedaleko 
českých hranic, 
hledáme vedoucího lékaře/ku 
se specializací kardiologie.
Požadujeme praxi v oboru i na 
vedoucí pozici a komunikativní 
znalost němčiny.
Svou kandidaturu 
zašlete na adresu: 
MBV international, s. r. o., 
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10,
nebo e-mailem: 
office@mbv-inter.com

ZDN A111017245

Lékař
Pro Mobilní hospic 
Ondrášek 
Hledáme lékaře na plný, 
popřípadě částečný úvazek.
Podmínky budou probrány 
při osobní konzultaci. 
Zájemci volejte na 
tel.: 724 975 275.

ZDN A111016982

Lékař/Lékařka
Litomyšlská 
nemocnice, a. s. 
nabízí pracovní příležitost 
na pozici lékaře/ky pro 
dětské oddělení. 
Uvítáme zájemce  
se specializovanou  

způsobilostí v oboru nebo  
po absolvování základního 
kmene – není podmínkou. 
Nástup možný ihned 
nebo dle dohody.
Bližší informace na e-mailu: 
ludmila.kopecka@litnem.cz

ZDN A111016978

Lékař
Panochova nemocnice 
Turnov, s. r. o., 
příjme do pracovního poměru 
lékaře se specializovanou 
způsobilostí v gynekologicko-
-porodnickém oboru na 
pozici zástupce primáře 
pro práci na lůžkovém 
gynekologickém oddělení 
a gynekologické ambulanci.

Kontakt: Ing. Tomáš Sláma – 
ředitel, tel.:  777 767 884 nebo 
MUDr. Martin Hrubý – 
náměstek LPP, tel.:  777 767 880.

ZDN A111016975

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 e-mailem: 
klara.gottwaldova@medicover.cz
 ZDN A111016647

Hledám práci 

Všeobecný sanitář
Hledám práci, nejlépe 
v nemocnici v krajích:
HKK , LBK nebo ULK.
S možností ubytování.

Kontakt na e-mailu: 
marosno@seznam.cz 
nebo na tel.: 776 622 010.

ZDN A111016971

43 

personální inzerce
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▼

personální inzerce

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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