
Výběrová řízení

Vedoucí fyzioterapeut
Lázně Slatinice, a. s.,
vyhlašují výběrové řízení 
na obsazení místa: 

   Vedoucí fyzioterapeut

Požadujeme:

•   osvědčení o způsobilosti 
k výkonu povolání bez 
odborného dohledu 
v kategorii fyzioterapeut,

•   občanskou bezúhonnost,

•   zdravotní způsobilost,

•   organizační a řídicí schopnosti 
pro koordinaci činnosti 
fyzioterapeutů na lůžkovém 
odd. OLÚ, lázní a ambulantní 
části vč. zajištění komerčních 
rehabilitačních programů,

•   minimálně bakalářské 
vzdělání,

•   minimálně 3 roky 
praxe v oboru,

•   znalost práce na PC.

Vítána:

•   specializovaná způsobilost,

•   znalost anglického  
nebo ruského jazyka,

Minimální mzda 19 000 Kč.

Své žádosti doložené životopisem 
zasílejte poštou na adresu: 
Lázně Slatinice, a. s., personální 
oddělení, 783 42 Slatinice 29  
nebo nebo e-mailem: novakova@
lazneslatinice.cz  
v termínu do 23. 1. 2012.

ZDN A121000248

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

   Zástupce přednosty pro LPP  
kliniky nemocí plicních 
a tuberkulózy

 
Požadujeme:

•   VŠ vzdělání (LF), 

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

•   praxi v oboru min. 10 let,

•   znalost cizího jazyka,

•   organizační, řídicí 
a komunikační schopnosti,

•   morální a občanskou 
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 než 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 
na adresu: FN Brno, 
zaměstnanecké oddělení, 
pí. Šubrtová, Jihlavská 20, 
625 00 Brno, a to do 15. 2. 2012.

ZDN A121000241

Primář/primářka
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/primářka 
neurologického oddělení

Požadujeme:

•   splnění předpokladů dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   člen ČLK s platnou licencí 
vedoucího lékaře,

•   minimálně 10 let 
praxe v oboru.

 
Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:

•   stručný životopis s přehledem 
dosavadní praxe,

•   ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 90 dnů).

Písemné přihlášky 
zasílejte na adresu:
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov.
Přihláška musí být doručena  
do nemocnice nejpozději 
27. 1. 2012.

ZDN A121000229

Doktorské studijní 
programy

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy 
v Plzni doc. MUDr. Boris 
Kreuzberg, CSc.,
vypisuje pro akademický 
rok 2012/2013 výběrové 
řízení do těchto doktorských 
studijních programů:

   Anatomie, histologie 
a embryologie
   Biologie a patologie buňky
   Fyziologie a patologická 
fyziologie

    Gynekologie a porodnictví
   Hygiena, preventivní 
lékařství a epidemiologie
     Chirurgie
    Lékařská farmakologie
   Neurologie, psychiatrie
    Ortopedie
    Patologie
   Radiologie
    Stomatologie
   Vnitřní nemoci

Přihlášky přijímá  
oddělení vědy a vzdělání 
děkanátu LF UK v Plzni, 
Husova 3, 306 05 Plzeň,  
a to do 30. dubna 2012.

Bližší informace o tématech, 
školitelích a podmínkách přijetí 
jsou k dispozici na webových 
stránkách: www.lfp.cuni.cz

ZDN A121000235

Volná místa
Vedoucí lékař – LDN

Pro LDN se 160 lůžky 
přijmeme:
 
   Vedoucího lékaře

se specializovanou způsobilostí
v oboru geriatrie nebo vnitřní
lékařství, licencí ČLK pro
výkon vedoucího lékaře a praxí
minimálně 8 let.

Nabízíme: nadstandardní plat,
firemní automobil,  
příjemné pracovní prostředí, 
odborný a kariérní růst, 
firemní stravování 
a týden dovolené navíc.
 
   Sekundárního lékaře

Možno i na částečný úvazek.
Plat 45–60 tis. Kč.

Kontakt:
ředitel společnosti 
GERIMED, a. s,
tel.: 317 834 311-2,  
e-mail: gistr@gerimed.cz

ZDN A121000321

Odborný pracovník 
– analytik

Soukromá zdravotnická 
laboratoř se sídlem 
ve Zlínském kraji 
hledá odborného pracovníka 
– analytika pro provoz 
biochemické laboratoře 
(odbornost 801). 

Podmínkou je atestace 
v oboru, dobré komunikační 
schopnosti a řidičský průkaz. 

Nabídky vč. profesního 
životopisu zasílejte na  
e-mail: traxlerova@imalab.cz

ZDN A121000200

Radiologický asistent
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme radiologického 
asistenta. 

Požadujeme:
odbornou způsobilost dle 
zákona č. 96/2004 Sb.,  
osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odb. dohledu není podmínkou. 
Práce na přístrojích 
Toshiba a GE (skiagrafie, 
CT – přímá digitalizace) 
a další přístroje s nepřímou 
digitalizací. Asistence 
na operačních sálech. 
Požadujeme zajištění 
zdravotního dozoru  
nad pracovištěm v noci 
(min. 4–5 služeb měsíčně). 

Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí, 
podporu dalšího vzdělávání 
zaměstnavatelem, pracovní 
smlouvu na dobu neurčitou, 
práci v akreditovaném zařízení. 

Kontakt: Zdislava Slintáková, 
vedoucí radiologický asistent, 
tel.: 461 569 130 nebo 241, 
e-mail: slintakova@nemsy.cz

ZDN A121000205

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí 
přijme: 

   Primáře na gynekologicko-
-porodnické oddělení
   Zástupce primáře  
na gynekologicko- 
-porodnické oddělení
   Zástupce primáře  
na interní oddělení

Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, organizační 
a řídicí schopnosti.
Kontakt: 
tel.: 499 502 304 nebo e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A121000216

Lékař
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s., 
přijme lékaře na rehabilitační 
oddělení v Novém Bydžově.

Požadujeme:

•   občanskou a morální 
bezúhonnost,

•   zdravotní způsobilost,

•   specializovaná 
způsobilost výhodou.

Nabízíme:

•   pracoviště s akreditací 
pro vzdělávání v oboru,

•   dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity,

•   možnost ubytování.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá primářka 
MUDr. Jana Kolářová,  
tel.: 495 490 321, e-mail: 
jana.kolarova@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
personální oddělení nebo na: 
hana.kalenska@nemjc.cz

ZDN A121000221

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

Různé

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

ZDN A111018507

35 

personální inzerce

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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