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Výběrové řízení
Primář/ka – rehabilitace

Nemocnice Vyškov, p. o.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa:

   primář centra léčebné 
rehabilitace s lůžkovým 
i ambulantním oddělením

Požadujeme: 
•   atestaci v oboru,
•   odbornou způsobilost k výkonu  

zdravotnického povolání 
lékaře v ČR,

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

•   licenci pro výkon vedoucího 
lékaře/primáře,

•   lustrační osvědčení.

Nabízíme:
•   platové podmínky dle odborné  

způsobilosti a délky praxe  
(14. platová třída).

Nástup po dohodě.

Další informace:  
tel.: 517 315 104,  
e-mail: pojezna@nemvy.cz

Písemné přihlášky doložte pře-
hledem dosavadní praxe, profesním 
životopisem, doklady o vzdělání, 
čestným prohlášením a osvědčením 
ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 
Sb. a výpisem z rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce, a to do 3 týdnů 
od zveřejnění inzerátu na adresu: 

Nemocnice Vyškov, p. o., právní 
a personální odbor, Purkyňova 36, 
682 17 Vyškov

ZDN M131000427

Lékaři – více pozic
Nemocnice Vyškov, p. o. 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení míst:

   zástupce primáře oddělení 
pro dlouhodobě nemocné
   lékař centra léčebné 
rehabilitace s lůžkovým 
i ambulantním oddělením
   lékař pro neurologii 

Požadujeme: 
•   na ODN lékař se specializací,
•   na oddělení neurologie 

možný i absolvent,
•   na oddělení CLR lékař 

i absolvent,
•   odbornou způsobilost 

k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře v ČR,

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

•   licenci pro výkon vedoucího 
lékaře/primáře (platí pro pozici 
zástupce primáře ODN).

Nabízíme:
•   platové podmínky dle odborné 

způsobilosti a délky praxe.

Nástup po dohodě.

Další informace: tel.: 517 315 104, 
e-mail: pojezna@nemvy.cz

Písemné přihlášky doložte pře-
hledem dosavadní praxe, profesním 
životopisem, doklady o vzdělání 
a výpisem z rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce, a to do 3 týdnů 
od zveřejnění inzerátu na adresu: 
Nemocnice Vyškov, p. o., právní 
a personální odbor, Purkyňova 36, 
682 17 Vyškov 

ZDN M131000375

Volná místa
Lékař/ka – JIP

Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4 – Krč
přijme lékaře/-ku pro jednotku 
intenzivní a resuscitační 
péče Kliniky dětské chirurgie 
a traumatologie 3. LF UK a TN

Požadujeme:
•   odbornou a zdravotní 

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

•   alespoň roční praxi v oboru 
chirurgie, pediatrie a/nebo 
anesteziologie, resuscitace, 
intenzivní medicína,

•   ukončený společný kmen či 
specializovaná způsobilost 
v oboru chirurgie, pediatrie 
anebo anesteziologie, 
resuscitace, intenzivní 
medicína výhodou.

Nabízíme:
•   zajímavou práci a získání 

zkušeností v širokém 
spektru akutních stavů 
dětských pacientů,

•   moderní pracovní prostředí 
po provedené rekonstrukci 
a vybavení moderními 
technologiemi,

•   odpovídající platové podmínky,
•   možnost celoživotního 

vzdělávání,
•   zaměstnanecké benefity.

Nástup možný ihned 
nebo dle dohody.

Přihlášky vč. životopisu, potvrzení 
o odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
na výše uvedenou adresu k rukám 
přednosty kliniky prof. MUDr. Petra 
Havránka, CSc., a primáře kliniky 
MUDr. Milana Macharta, 
e-mail: 
maria.bergmanova@ftn.cz

ZDN M131000407

Lékaři/-ky – psychiatrie
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře-psychiatry 
vzhledem k rozšíření kapacity 
psychiatrického oddělení 
v nově budovaném pavilonu. 

Specializovaná způsobilost 
vítána. Nástup dle dohody.

Nabízíme:
•   práci v moderním prostředí, 
•   podporu dalšího vzdělávání  

v oboru,
•   možnost získání  

služebního bytu. 

Bližší informace: prim. MUDr. 
Zdeňka Kovářová, tel.: 461 569 341, 
e-mail: kovarova@nemsy.cz

Písemné nabídky doplněné pro-
fesním životopisem zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7, 568 25 
Svitavy. 

ZDN M131000325

Dětský lékař/ka – lázně
Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, státní podnik,  
náměstí Svobody 272, 
542 25 Janské Lázně
přijmou lékaře/lékařku pro dětskou 
léčebnu v Janských Lázních.

Požadujeme:
•   ukončené studium medicíny,
•   specializaci v oboru dětské 

lékařství, RFM, dětská 
neurologie nebo ortopedie,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zák. 
č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Nabízíme:
•   plný nebo kratší úvazek,
•   nadstandardní ohodnocení,
•   5 týdnů dovolené,
•   možnost přidělení  

služebního bytu.

Nástup možný ihned, případně dle 
dohody – nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky s CV zaměřeným 
na dosavadní odbornou praxi, 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, specializace), 
fotokopii dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti nebo čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti 
zasílejte e-mailem na adresu:  
olga.cervena@janskelazne.com

ZDN M131000247

Ergoterapeut/ka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s. p.,
přijmou ergoterapeuta/-ku  
(i absolventa).

Nástup možný ihned. Možnost 
ubytování v lázeňské ubytovně.

Kontakt: Dagmar Žáková,  
tel.: 736 415 484, e-mail:  
dagmar.zakova@janskelazne.com

ZDN M131000247

Lékař/ka 
– DIA, INT, ENDOK

Diabetologická 
a endokrinologická 
ambulance na Praze 4
přijme lékaře/-ku

Požadujeme: 
•   atestaci v základním oboru 

(INT, DIA, ENDOK)  
nebo ukončení kmene.

Nabízíme:
•   úvazek minimálně 0,8,
•   složení atestace z dia + 

endokrinologie umožníme.

Kontakt: tel.: 605 949 509.
ZDN M131000388

Konzultant/odborný 
zástupce – interna

Pro zdravotnické 
zařízení ZPP v Praze 
hledáme konzultanta  
– odborného zástupce pro obor  
interna nebo  
interna/kardiologie. 
Vhodné i pro důchodce.

Kontakt: tel.: 603 844 709, 
e-mail: susja@seznam.cz

ZDN M131000394

Praktický lékař/ka
Poliklinika Čumpelíkova, 
s. r. o., Praha 8
přijme praktického lékaře  
do pracovního poměru  
na celý pracovní úvazek.

ZDN M131000368

Ostatní
Prodej/pronájem 
ordinace

Zavedenou gynekologickou 
ordinaci v Hodoníně 
prodám/pronajmu (nebo 
možnost jiné formy spolupráce).

Kontakt: tel.: 732 819 571, 
e-mail: d.sevelova@centrum.cz

ZDN M131000410

Pronájem prostor 
Perfect Clinic Liberec – 
klinika plastické chirurgie,
s ambulantním zákrokovým 
sálkem, čekárnou, recepcí 
a ordinací, pronajme na 
dva dny v týdnu své – pro 
ambulantní provoz vybavené 
– prostory v přízemí vily 
v klidné části centra města. 

Kontakt: Gabriela Sobotová, 
tel.: 605 201 155, 
e-mail: liberec@perfectclinic.cz

ZDN M131000371

Nově prosím pro příjem  
personální inzerce kontaktujte:

Terezu Bydžovskou                   
tel.: 225 276 255, 725 153 153

e-mail: bydzovska@mf.cz

Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

personální inzerce


