
Výběrová řízení

Sekundární lékař
Přednosta Kliniky 
kardiologie IKEM 
vypisuje výběrové 
řízení na místo: 
   Sekundární lékař v přípravě 
na atestaci z kardiologie

Předpokladem je atestace  
I. stupně z vnitřního lékařství 
nebo ukončení interního 
kmene (popř. výhled ukončení 
v nejbližších týdnech) 
a základní znalost angličtiny. 
Nástup je možný ihned 
nebo dle dohody. 
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte  
na adresu: IKEM,  
sekretariát Kliniky kardiologie,  
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 
4, e-mail: pakw@ikem.cz

ZDN A111019254

Zástupce přednosty
Ředitel FN Brno,  
Jihlavská 20, 625 00 Brno,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
      Zástupce přednosty 

Kliniky nemocí plícních 
a tuberkulózy pro LPP

Požadavky:
•   VŠ vzdělání (LF),
•   specializovaná způsobilost 

lékaře podle zákona 
č. 95/2004 Sb. v oboru 
pneumologie a ftizeologie,

•   praxe v oboru min. 10 let,
•   znalost cizího jazyka,
•   organizační, řídicí 

a komunikační schopnosti,
•   morální a občanská 

bezúhonnost.

Požadované dokumenty 
k písemné přihlášce:
•   přihláška do 

výběrového řízení,
•   osobní dotazník,
•   životopis s přehledem 
profesní praxe,

•   doklady o dosaženém 
vzdělání,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 90 dnů),

•   licence ČLK pro výkon funkce 
primáře pro uvedený obor,

•   lustrační osvědčení dle 
zákona č. 451/1991 Sb.,

•   čestné prohlášení dle § 4  
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,

•   písemný návrh koncepce 
práce v uvedené funkci,

•   souhlas s využitím 
poskytnutých osobních údajů 
pro účely výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte do 
31. 12. 2011 na adresu: FN Brno, 
Zaměstnanecké oddělení, 
pí. Šubrtová, Jihlavská 20,  
625 00 Brno.

ZDN A111019243

Primář
Ředitel Litomyšlské 
nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 
   Primář dětského oddělení

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru podle zákona č. 95/ 
2004 Sb., v platném znění,

•   licence ČLK pro výkon 
funkce primáře / vedoucího 
lékaře v oboru,

•   10 let praxe v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost,
•   organizační a komunikační 

schopnosti.

Písemné přihlášky spolu se 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
kopiemi dokladů o dosaženém 
vzdělání, dokladem o zdravotní 
způsobilosti, výpisem z rejstříku 
trestů (ne starším než 3 
měsíce), čestným prohlášením 
uchazeče, že proti němu 
není vedeno soudní řízení, 
a písemným souhlasem 
s nakládáním s osobními údaji 
uchazeče v rámci výběrového 
řízení zasílejte do 2 týdnů 
po zveřejnění na adresu: 
Litomyšlská nemocnice,  
a. s., personální oddělení,  
I. Bartošová, J. E. Purkyně 652,  
570 14 Litomyšl.

ZDN A111019251

Primář 
Slezská nemocnice 
Opava, p. o.,
vyhlašuje výběrové 
řízení na pracovní místo 
vedoucího zaměstnance:
   Primář rehabilitačního 
oddělení

Požadujeme:
•   ukončené vzdělání v oboru 

všeobecné lékařství, 
•   specializovanou způsobilost 

v oboru rehabilitační 
a fyzikální medicína,

•   min. 10 let odborné praxe,
•   licenci ČLK pro výkon 

funkce vedoucího lékaře / 
primáře ve zdravotnickém 
zařízení v oboru rehabilitační 
a fyzikální medicína,

•   organizační, řídicí 
a komunikační schopnosti.

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

podmínky,
•   možnost zajištění bytu.

Nástup: dle dohody.

Přihlášku do výběrového řízení 
doloženou strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadního zaměstnání 
a praxe, fotokopiemi dokladů 
o dosaženém vzdělání, 
platným výpisem z rejstříku 
trestů a čestným prohlášením 
uchazeče, že proti němu není 
vedeno trestní řízení, zasílejte 
do 6. 1. 2012 na adresu: 
Slezská nemocnice Opava, 
p. o., Mgr. Dana Kuzníková, 
oddělení ŘLZ, 
Olomoucká 86, 
746 79 Opava.
Tel.: 553 766 121;  

e-mail: dana.kuznikova@
nemocnice.opava.cz

ZDN A111019215

Vrchní sestra
JESSENIA, a. s., 
Nemocnice Beroun,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa: 
    Vrchní sestra 
pro nově otevírané, cca 
100lůžkové Centrum 
medicínské rehabilitace 
s předpokládaným 
nástupem 1. 3. 2012.

 
Kvalifikační předpoklady: 
•   nižší či vyšší vysokoškolské 

vzdělání, příp. vyšší odborné 
s ukončeným pomaturitním 
studiem, nejlépe v organizaci 
a řízení zdravotnictví,

•   minimálně 10 let praxe 
ve zdravotnictví, 

•   organizační a řídicí 
předpoklady,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 96/2004 Sb.,

•   zkušenost práce s počítačem, 
komunikační schopnosti.

Písemné přihlášky k VŘ, 
doplněné vlastnoručně 
psaným životopisem 
a profesním životopisem, 
kopie dokladů o vzdělání, 
osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání 
a platný výpis z rejstříku 
trestů zasílejte do 14 dnů od 
uveřejnění inzerátu na adresu: 
ředitelství Nemocnice Beroun, 
prof. Veselého 493,  
266 01 Beroun 3, 
případně e-mailem: 
info@nember.cz

ZDN A111019224
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Volná místa
Psychiatr

ZZ MČ Praha 4 
hledá pro naše středisko  
– Centrum pomoci závislým, 
Praha 4 – atestovaného 
psychiatra II. stupně, 
na plný úvazek.
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel.: 261 262 828, 
e-mail: reditelstvi@zzpraha4.cz

ZDN A111019610

Lékař
Nemocnice Písek, a. s.,
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví, případně lékaře 
zařazeného do specializačního 
vzdělávání v daném oboru či 
absolventa lékařské fakulty.

Nabízíme: 
•   práci na akreditovaném 

pracovišti,
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení,
•   možnost bezplatného 

profesního růstu 
a dalšího vzdělávání,

•   poskytnutí volna po službě,
•   zajištění ubytování. 
Konkrétní mzdové a ostatní 

podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru.
Kontakt: Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek,  
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz,  
tel.: 382 772 001

ZDN A111019602

Psychiatr
Krizové centrum 
RIAPS – CSSP 
přijme na úvazek 0,6 
psychiatra s atestací 
a zájmem o psychoterapii.
Nabídky s profesním CV 
zasílejte na e-mail:  
tomas.holcner@csspraha.cz

ZDN A111019597

Zdravotní sestra
Klinika nefrologie, 
Transplantcentrum IKEM
přijme ihned sestru na 
dialyzační oddělení na 
zkrácený úvazek (možnost 
jeho navýšení do budoucna). 
Dialyzační praxe není nutná. 
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na 
Sekretariát KN TC IKEM, 
Simona Ptáčková, Vídeňská 
1958/9, 140 21 Praha 4, e-mail: 
simona.ptackova@ikem.cz

ZDN A111019258

Odborný lékař 
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 
hledá odborného lékaře 
– přísedícího při jednání 
posudkové komise, 
obor ortopedie.

Více informací: www.mpsv.cz
ZDN A111019239

Lékař/lékařka
Psychiatrická léčebna 
v Kroměříži 
přijme lékaře/ku se specializací 
v oboru vnitřní lékařství.

Požadujeme:  
•   VŠ vzdělání,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru vnitřní lékařství 
nebo v přípravě,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost.

Nástup možný ihned. 
Tabulkový plat dle praxe. 
Byt k dispozici. 

Nabídky a životopis zasílejte 
e-mailem na adresu:  
pam@plkm.cz nebo volejte 
na tel.: 573 314 307, 304.

ZDN A111019218

Různé

Ortopedická ambulance
Přenechám zavedenou 
ortopedickou 
ambulanci v Brně.
Kontakt – tel.: 603 215 290.

ZDN A111019547

Prodej sterilizátoru
Prodám funkční, 
účinný, horkovzdušný 
sterilizátor - HS 62 A/I. 
Cena 5000 Kč. 

Kontakt: MUDr. Ivana 
Harcubová, tel.: 607 175 586.

ZDN A111019231

Prodej ordinace
Prodám ordinaci 
praktického lékaře 
pro dospělé ve Zlíně. 
Praxe je výborně situovaná, 
poctivě vedena, ekonomická 
návratnost vynaložených 
prostředků do tří let. 
Kontakt: e-mail: 
marjan55@centrum.cz

ZDN A111018507
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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

Inzerce A111019029
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