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n Výběrová řízení 

Více pozic

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení na 
obsazení funkcí:
l  vedoucí právního odboru
Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání 
právnického směru, praxe 10 let 
v oboru, z toho 5 let ve vedoucí 
funkci, organizační a řídící 
schopnosti.

K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., čestné 
prohlášení ve smyslu § 4 zákona
č. 451/1991 Sb., platný výpis 
z rejstříku trestů a čestné 
prohlášení uchazeče, že proti 
němu není vedeno soudní řízení.

Přihlášky přijímá do 14. 12. 2009 
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava, úsek 
zaměstnanosti, 17. listopadu 1790, 
708 52 Ostrava-Poruba.

l  staniční sestra stanice JIP 
Ústavu klinické hematologie

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, PSS v oboru 
ARIP, osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, 5 let praxe 
v oboru, organizační a řídící 
schopnosti.

K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

Přihlášky přijímá do 14. 12. 2009 
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava-Poruba.

l  staniční sestra stanice C 
Popáleninového centra

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, PSS v oboru 
ošetřovatelská péče o dospělé nebo 
ARIP, osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, 5 let praxe 
v oboru, organizační a řídící 
schopnosti.

K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

Přihlášky přijímá do 14. 12. 2009 
do 14 hodin úsek zaměstnanosti

nebo podatelna, FN Ostrava,
17. listopadu 1790,
708 52 Ostrava-Poruba.
 ZDN 900017099

Vrchní sestra

ALMEDA a. s., provozovatel 
Městské nemocnice 
Neratovice
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa vrchní 
sestra chirurgického oddělení.
Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost v oboru všeobecná 
sestra podle zákona č. 96/2004Sb., 
specializovaná způsobilost nebo 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
ošetřovatelství, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu.
Dále požadujeme: nejméně 5 let 
výkonu povolání všeobecné sestry, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona
č. 96/2004 Sb., organizační a řídící 
schopnosti, znalost práce na PC.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
profesní praxe, doklady 
o dosaženém vzdělání.
Platný výpis z rejstříku trestů
(ne starší 3 měsíců).
Nabízíme: motivující platové 
ohodnocení, možnost stravování, 
5 týdnů dovolené.
Uzávěrka přihlášek: 4. 12. 2009.
Přihlášky zasílejte na adresu:
pí Zahurská (Vovsová),
ALMEDA a. s., Alšova 462,
277 11 Neratovice.
 ZDN 900017090

Primář/primářka

Ředitelka Nemocnice 
Břeclav, příspěvková 
organizace
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář
ORL oddělení.
Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 10 let praxe 
v oboru, morální a občanská 
bezúhonnost, zkušenosti 
s řízením, komunikativní 
schopnosti.
Součásti přihlášky: stručný 
životopis s údaji o dosažené praxi, 
osobní dotazník, ověřené kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců), čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu není 
vedeno soudní řízení, osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče v rámci 
výběrového řízení, návrh 
koncepce provozu oddělení 
(v rozsahu do 3 stran).
Písemné přihlášky k výběrovému

řízení zasílejte do dvou týdnů
od zveřejnění inzerátu na adresu: 
Nemocnice Břeclav, příspěvková 
organizace, sekretariát ředitele, 
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav. 
 ZDN 900016828

Sekundární lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního
lékaře/lékařku (vhodné i pro 
absolventy) pro oddělení dětské 
psychiatrie.
Kvalifikační předpoklady: odborná 
a zdravotní způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., výhodou 
dosažená specializovaná 
způsobilost z oboru psychiatrie, 
zápis do specializačního oboru 
dětská a dorostová psychiatrie 
před datem 30. 6. 2009 výhodou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.
Kontakt: primářka oddělení 
MUDr. Jana Šplíchalová,
tel. 261 083 441,
e-mail: jana.splichalova@ftn.cz

Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
na adresu: Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
oddělení dětské psychiatrie, 
k rukám primářky MUDr. Jany 
Šplíchalové, Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč.
 ZDN 900016825

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice 
Pelhřimov, p. o.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář 
gynekologicko-porodnického 
oddělení.
Bližší informace na 
www.hospital-pe.cz nebo na
tel. 565 355 104 – Jana Horáková.
 ZDN 900016832

n Volná místa

Lékař/lékařka

Pro krajskou kliniku 
v Německu (Bavorsko),
hledáme lékaře – internisty na 
pozici „Asistentský lékař“
Požadujeme specializaci: 
kardiologie, gastroenterologie, 
pneumologie, endokrinologie, 
neurologie.
Ukončené studium LF, vhodné 
pro čerstvé absolventy LF i pro 

lékaře dosud bez atestace s praxí, 
nutná znalost NJ.
Nabízíme: práce na špičkovém, 
akreditovaném pracovišti, 
odborný a profesní růst, možnost 
získání atestace v dané specializaci 
přímo v Německu, velmi zajímavé 
platové podmínky, příspěvek na 
zákonné a dodatečné připojištění, 
benefity.
Přihlášky zasílejte na:
Mgr. Jiří Bešta, tel. 731 501 722,
e-mail: besta@skyselect.cz,
www.skyselect.cz
 ZDN 900017108

Všeobecná sestra

Všeobecné sestry do 
trojsměnného provozu 
Koronární jednotky II. 
interní kliniky přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadujeme registraci podle 
zákona č. 96/2004 Sb.
Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání, ubytování pro 
mimopražské, možnost práce na 
zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 224 962 613,
602 367 940,
e-mail: jana.hruskova@vfn.cz
 ZDN 900017253

Lékařka/lékařka

Nemocnice Nové Město na 
Moravě, příspěvková 
organizace
přijme do pracovního poměru 
lékaře, lékařku (i absolventa) na 
interní oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání 
medicínského směru, znalost 
práce na PC.
Nabízíme: práci v moderní, 
ekonomicky stabilní nemocnici, 
možnost dalšího odborného růstu 
a vzdělávání, možnost 
přechodného ubytování 
v ubytovně v blízkosti nemocnice.
Nástup možný ihned.
Žádosti se stručným životopisem 
a kopie dokladů o vzdělání 
zasílejte na adresu: Nemocnice 
Nové Město na Moravě, 
příspěvková organizace, 
personální oddělení, Žďárská 610, 
592 31 Nové Město na Moravě, 
nebo e-mail: personalni@nnm.cz
 ZDN 900017250

Lékař/lékařka

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR,
Název pracovního místa: revizní 
lékař/lékařka
Lokalita pracoviště: Krajská 
pobočka pro Moravskoslezský
kraj – pracoviště Nový Jičín. 
Zodpovědnost za: provádění, 
řízení a kontrolu revizních 
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činností, tvorbu podkladů 
a stanovisek pro oddělení 
zdravotní péče, konzultační 
a poradenskou činnost, provádění 
analytických, statistických 
a metodických rozborů, 
schvalovací a povolovací činnost 
(výkony, zdravotní péče, léčivé 
přípravky), posuzování úhrad 
cestovného klientům z hlediska 
indikace.

Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, odbornou praxi 
ve zdravotnictví minimálně 7 let, 
atestaci I. stupně v jednom 
z těchto oborů – vnitřní lékařství, 
chirurgie, gynekologie 
a porodnictví, všeobecné lékařství, 
pediatrie a stomatologie, znalost 
práce na PC, znalost MS Office, 
základní orientaci ve zdravotnické 
legislativě.

Nabízíme: perspektivní práci 
v prostředí největší zdravotní 
pojišťovny, možnost dalšího 
vzdělávání a osobního růstu, 
odpovídající finanční ohodnocení 
a zaměstnanecké výhody, termín 
nástupu podle dohody.
Máte-li zájem o tuto pracovní 
pozici, zašlete do 30. 11. 2009 
přihlášku do výběrového řízení na 
e-mail: dana.hoferkova@vzp.cz 
nebo na adresu: Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR, Krajská 
pobočka pro Moravskoslezský 
kraj, Ing. Dana Hoferková, 
oddělení personálních záležitostí, 
Sokolská tř. 1/267,
702 00 Ostrava 2.

S přihláškou do výběrového řízení 
je nutné zaslat: strukturovaný 
životopis, kopii lékařského 
diplomu, kopii dokladů o složení 
atestačních zkoušek, přehled 
dosavadní praxe s přesným 
uvedením pracovišť a doby 
zaměstnání, kopii dokladu 
o členství v lékařské komoře.
Poskytnutím svých osobních 
údajů obsažených v profesním 
životopise dáváte souhlas s tím, 
aby je Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České republiky
se sídlem Orlická 4/2020,
130 00 Praha 3, IČ 41197518, 
zpracovávala a uchovávala 
v personální databázi pouze pro 
účely náboru a výběru na volné 
pracovní pozice.
Zároveň potvrzujete, že osobní 
údaje poskytnuté v životopise jsou 
pravdivé a přesné.
 ZDN 900017105

Porodní asistentka

ALMEDA a. s., Městská 
nemocnice Neratovice
přijme na hlavní pracovní poměr 
porodní asistentku.
Nabízíme: náborový příspěvek,

fixní plat + další ohodnocení,
5 týdnů dovolené, stravování.

Kontakt: tel. 315 637 337,
pí Zahurská, pí Vovsová,
e-mail: nemocnice@almeda.cz,
www.almeda.cz
 ZDN 900017094

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice
Liberec, a. s.
přijme lékaře/lékařku na oddělení 
ortopedie
Počet: 1.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovanou 
způsobilost v oboru ortopedie 
(případně předpoklad dosažení 
specializace do 1 roku), zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: nadstandardní smluvní 
plat podle dosaženého vzdělání, 
profesní růst, možnost ubytování
(popř. služebního bytu), 
zaměstnanecké benefity. 
Předpokládaný nástup
leden – únor 2010.

Kontakt: Ivana Manová – 
personální oddělení, Krajská 
nemocnice Liberec, a. s.,
Husova 10, 460 63 Liberec 1, 
e-mail: ivana.manova@nemlib.cz, 
tel. 485 312 794.
 ZDN 900017102

Ortoped

C. L. P. A. s. r. o. – soukromá 
ortopedická klinika
MUDr. Váchala
přijme lékaře ortopeda na lůžkové 
oddělení.
Požadujeme praxi v oboru min.
3 roky.
Nabízíme: samostatnou práci 
v moderním prostředí soukromé 
kliniky, příjemný pracovní 
kolektiv, velmi dobré finanční 
ohodnocení, zaměstnanecké 
výhody.

Nástup možný ihned nebo po 
dohodě.

Své nabídky spolu se životopisem 
zasílejte na e-mail:
sekretariat@clpa.cz
 ZDN 900016940

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice
Jičín a. s.
Bolzanova ul. č. p. 512,
506 43 Jičín, tel. 493 582 111,
fax. 493 523 514,
e-mail: nemjc@nemjc.cz
přijme lékaře na ARO.
Požadavky: specializovaná
způsobilost v oboru, možno 

i absolvent, praxe vítána, občanská 
a morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
Nabízíme dobré platové 
podmínky, možnost vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity. 
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá
MUDr. Tomáš Mlčoch,
tel. 493 582 378 nebo
e-mail: tomas.mlcoch@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
personální oddělení nebo na 
e-mail: hana.kalenska@nemjc.cz
 ZDN 900016943

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice
Liberec, a. s.
přijme lékaře/lékařku 
(intenzivistu) na oddělení 
chirurgie JIP (nově vybudovaná 
multioborová JIP chirurgických 
oborů s 19 lůžky)
Počet: 1
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovanou 
způsobilost v oboru anesteziologie 
a resuscitace nebo intenzivní 
medicína (případně předpoklad 
dosažení specializace do 1 roku), 
schopnost týmové práce, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: nadstandardní smluvní 
plat podle dosaženého vzdělání, 
profesní růst, dodatkovou 
dovolenou, možnost ubytování, 
zaměstnanecké benefity. 
Předpokládaný nástup
leden – únor 2010.

Kontakt: prim. MUDr. Miroslav 
Baader, e-mail:
miroslav.baader@nemlib.cz,
tel. 485 312 466 – sekretariát.
 ZDN 900016947

Lékař/lékařka

Poliklinika Budějovická 
Praha 4
přijme lékaře i na částečný úvazek 
v oboru:
l  diabetologie, endokrinologie, 

interní lékařství, hematologie, 
praktické lékařství pro děti 
a dorost, praktický lékař, ORL, 
oční lékařství, urologie, 
ortopedie, chirurgie, alergologie 
a imunologie

Požadujeme odbornou způsobilost 
v daném oboru.
Znalost angličtiny vítána.

Nabízíme zajímavé ohodnocení, 
podporu odborného růstu 
a dalšího vzdělávání,
penzijní připojištění.

Nástup podle dohody.

Životopisy zasílejte na adresu:
hana.zdenkova@mediconas.cz
 ZDN 900016954

Sekundární lékař/ka

Sekundárního lékaře pro 
Foniatrickou kliniku přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadavky: foniatr nebo ORL 
lékař se zájmem o obor foniatrie.
Nástup 1. 1. 2010.

Žádost se strukturovaným 
životopisem laskavě zasílejte na 
sekretariát Foniatrické kliniky, 
Žitná 24, 120 00 Praha 2, nebo 
e-mailem: fonia@vfn.cz
 ZDN 900016884

Zdravotní pracovníci

DPZ je vedoucí společností 
na holandském trhu,
která zprostředkovává práci ve 
zdravotnictví na holandském trhu.
Poskytujeme pomoc 
kvalifikovaným pracovníkům
při hledání trvalého zaměstnání 
v nemocnicích, domech 
s pečovatelskou službou 
a soukromých organizacích 
poskytujících domácí péči.

Cítíte se dobře v mezinárodním 
prostředí? Máte rádi výzvy?
Jste ochotni se za prací přestěhovat
na delší dobu do Nizozemska?
DPZ vám pomůže najít seriózní 
práci v holandském zdravotnictví.

V současné době hledáme 
kandidáty, kteří splňují následující 
požadavky: diplom v příslušném 
studijním oboru, pracovní 
zkušenosti, ochota přestěhovat
se do Nizozemska, ochota naučit 
se holandsky, komunikativní 
angličtina nebo němčina.

Nabízíme vám: žádné vstupní 
poplatky, záruka pracovního místa 
na dobu min. 1 roku, intenzivní 
devítitýdenní kurz holandštiny, 
integrační program do holandské 
kultury, kapesné během 
přípravného období, asistence 
v každodenním životě, pomoc
při hledání ubytování.

Kvalifikační kurz (v případě 
nutnosti), hrubá hodinová mzda
€ 10,50 až € 15,20 (v závislosti
na pracovních zkušenostech 
a dosaženém vzdělání).
Pokud máte zájem se zaregistrovat 
do našeho programu nebo získat 
bližší informace, pošlete nám 
prosím svůj životopis na adresu: 
info@directpersoneelvoordezorg.
nl
 ZDN 900016962
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Lékař/lékařka

Vítkovická nemocnice a. s., 
Zalužanského 15,
Ostrava-Vítkovice
Pozice: lékař/lékařka
Přijmeme: pediatr, urolog, 
neurolog, anesteziolog, internista, 
pneumolog a VŠ analytik 
hematolog.
Nástup: ihned
Kontakt: sekretariát ředitele,
sl. Lenka Švihelová,
tel. 595 633 051, 606 677 955, 
e-mail:
lenka.svihelova@nemvitkovice.cz
 ZDN 900016789

Zdravotní laborant/ka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme zdravotní laboranty/-ky 
a laboratorní asistenty/-ky pro 
oddělení patologie a molekulární 
medicíny.
Požadujeme: odbornou 
způsobilost podle zákona
č. 96/2004 Sb., SZŠ nebo
VOŠ – obor zdravotní laborant 
nebo laboratorní asistent, 
osvědčení k výkonu povolání bez 
odborného dohledu výhodou, 
flexibilitu a chuť učit se novému, 
schopnost pracovat samostatně 
i v týmu.
Nabízíme: podporu dalšího 
vzdělávání – nabídka seminářů 
a kurzů Centra pro vzdělávání 
a vědu FTNsP v areálu nemocnice 
zdarma.
Zaměstnanecké benefity: 
příspěvek na dovolenou, vlastní 
rekreační zařízení, příspěvek na 
pobyty v táborech pro děti 
zaměstnanců, příspěvek z FKSP na 
očkování proti chřipce a na 
masáže, příspěvek na penzijní 
připojištění nebo soukromé 
životní pojištění, příspěvky na 
kulturní akce (společenské večery, 
divadlo, zájezdy v ČR i cizině), 
závodní stravování (cena oběda 
pro zaměstnance je 16 Kč), 
možnost sportovního vyžití přímo 
v areálu nemocnice (aerobik, 
volejbal, tenis), bezúročné půjčky 
na bytové účely ve výši 30 000 až 
50 000 Kč.
Nástup podle dohody.
Kontakt: vrchní laborantka 
Marcela Štecherová,
tel. 261 082 577, e-mail:
marcela.stecherova@ftn.cz
 ZDN 900016811

Dermatovenerolog

Soukromé zdravotnické 
zařízení CLINICUM a. s.
přijme odborného lékaře 
dermatovenerologa na částečný 
pracovní úvazek (24 h/týden).

Požadujeme: specializovanou 
způsobilost podle zákona
č. 95/2004 Sb. v oboru 
dermatovenerologie (I. atestace), 
praxi v oboru, bezúhonnost, 
zodpovědnost, vstřícný přístup 
k pacientům.
Nabízíme: odpovídající mzdové 
ohodnocení, možnost dalšího 
vzdělávání, zaměstnanecké 
výhody.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Kontakt: e-mail:
personalistika@euroclinicum.cz, 
tel. 266 006 384.
 ZDN 900016821

Lékař/lékařka

Nemocnice Slaný
přijme lékaře absolventa na 
oddělení rtg.
Nástup možný ihned.
Kontakt: primář odd.
MUDr. Pecha – tel. 312 575 239.
 ZDN 900016814

Porodní asistentka

Privátní gynekologická 
ambulance
přijme porodní asistentku (event. 
zdravotní sestru) na úvazek
0,5 nebo 1,0.
Samostatná práce v příjemném 
prostředí, zajímavá pracovní doba 
a platové podmínky.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Zájemkyně mohou volat na
tel. 603 315 479. 
 ZDN 900016807

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře pro pracoviště:
l  ARO, chirurgie, interna, 

ortopedie, neurologie, 
radiodiagnostické oddělení, 
hematologie, urologie, oddělení 
klinické biochemie

Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, dobré 
ohodnocení, týden řádné dovolené 
navíc. 

Bližší informace: e-mail:
pavlina.simmerova@nemcl.cz,
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz
 ZDN 900016837

Lékař/lékařka

Lázně Aurora s. r. o., 
Lázeňská 1001/II, Třeboň,
přijmou do pracovního poměru 
lékaře.
Vítaná atestaci oboru FBLR, 
revmatologie, chirurgie,

ortopedie, neurologie.
Nabízíme základní mzdu v rozpětí 
33–37 tis. Kč, příplatky, v případě 
splnění plánovaných 
hospodářských výsledků možnost 
výplaty pololetních a ročních 
odměn.

Nástup možný ihned.
Poznámka k volnému místu: 
nemáme možnost zajistit 
ubytování, ale pouze 
zprostředkování pronájmu, popř. 
koupi bytu.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu – Lázně Aurora s. r. o.,

Lázeňská 1001/II, 379 13 Třeboň,
pí Kazdová nebo
e-mail: kazdova@aurora.cz
 ZDN 900016842

n Prodám
Prodám použitý USG
přístroj Siemens Antares.
Mám k dispozici abdominální, 
lineární a vaginální sondu.
Cena dohodou.

Bližší informace na
tel. 739 027 756.
 ZDN 900016845

www. ZDN.cz

personální 
inzerce
je přijímána na adrese:

SESTRA
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
nebo na e-mailové adrese:
kunova@mf.cz

In
ze

rc
e 

90
00

16
69

4

33-35_ZN_0947.indd   35 11/19/09   2:51:23 PM


