
personální inzerce Zdravotnické noviny 48 | 30. 11. 2009 | 33

n Výběrová řízení 

Vedoucí lékař

Oblastní nemocnice 
Příbram, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice vedoucí 
lékař ambulantních provozů 
centrálního příjmu.
Požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, atestace  
II. stupně nebo specializace 
v oboru chirurgie,  
ortopedie-traumatologie, interna, 
anesteziologie podle zákona 
č. 95/2004 Sb., osobnostní 
a profesionální předpoklady 
pro organizaci a řízení, praxe 
s vedením kolektivu výhodou, 
znalost minimálně jednoho 
světového jazyka.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů ne starší tří 
měsíců, telefonické spojení, 
popřípadě elektronickou adresu.
Nabízíme: práci v nově 
vybudovaném a špičkově 
zařízeném pracovišti, dobré 
platové podmínky, významnou 
motivační složku platu, možnost 
klinických/operačních dnů, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
možnost ubytování.
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2010 
(nebo po dohodě).
Uzávěrka přihlášek: 15 dnů po 
zveřejnění.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit,  

a to i bez udání důvodu.
Přihlášky zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové 
řízení“ na adresu: Oblastní 
nemocnice Příbram, a. s., 
sekretariát ředitele,  
U Nemocnice 84, 261 26 Příbram I.

ZDN 900017455

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice Třinec, p. o.
vypisuje výběrové řízení na místo 
primář pro oddělení klinické 
laboratoře.
Požadujeme: VŠ vzdělání (LF) 
a specializovanou způsobilost 
v oboru klinická biochemie nebo 
VŠ vzdělání a speciální průpravu 
v úseku činnosti vyšetřovací metody 
v klinické biochemii, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu pro daný 
obor (týká se pouze  
uchazečů – nelékařů).
Licenci příslušné komory pro 
výkon funkce vedoucí lékař 
a primář ve zdravotnickém 
zařízení pro daný obor, 10 let 
praxe v daném oboru, úvazek 
min. 0,80, občanskou a morální 
bezúhonnost.
Nástup od 1. 2. 2010.
Nabízíme: moderní prostředí 
s velmi dobrým přístrojovým 
vybavením, péči o další 
vzdělávání, profesní růst.
Přihlášky doložené profesním 
životopisem a vyžádanými 
doklady zasílejte do dvou 
týdnů po zveřejnění na adresu: 
Nemocnice Třinec, příspěvková 
organizace, personální oddělení, 
Kaštanová 268, 739 61 Třinec.

ZDN 900017635

Vedoucí lékař

Oblastní nemocnice 
Příbram, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozici vedoucí 
lékař centrálních operačních sálů.
Požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, atestace 
II. stupně nebo specializace 
v chirurgickém oboru nebo 
anesteziologie podle zákona 
č. 95/2004 Sb., osobnostní 
a profesionální předpoklady 
pro organizaci a řízení, praxe 
s vedením kolektivu výhodou, 
znalost minimálně jednoho 
světového jazyka.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů ne starší tří 
měsíců, telefonické spojení, 
popřípadě elektronická adresa.
Nabízíme: práce v nově 

vybudovaném a špičkově 
zařízeném pracovišti, dobré 
platové podmínky, významná 
motivační složka platu, příspěvek 
na penzijní připojištění, možnost 
ubytování.
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2010 
(nebo po dohodě).
Uzávěrka přihlášek:  
15 dnů po zveřejnění.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit,  
a to i bez udání důvodu.
Přihlášky zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové 
řízení“ na adresu: Oblastní 
nemocnice Příbram, a. s., 
sekretariát ředitele,  
U Nemocnice 84, 261 26 Příbram I.

ZDN 900017459

Přednosta/přednostka

Ředitel Pardubické krajské 
nemocnice, a. s., a děkan 
Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice
vypisují výběrové řízení na 
obsazení vedoucího místa: 
•  přednosta Chirurgické kliniky
•  přednosta Interní kliniky

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializace v oboru,  
vědecko-pedagogický titul 
profesor nebo docent (habilitace 
ve smyslu platného VŠ zákona), 
případně akademický titul Ph.D. 
a zahájené habilitační řízení.
Předpoklady podle zákona 
č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu kliniky, trestní a morální 
bezúhonnost.
Písemné přihlášky doložené 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
přehledem vědecké a publikační 
činnosti, doporučeními dvou 
odborných ručitelů a výpisem 
z rejstříku trestů je nutno doručit In
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nejpozději do 30 dnů ode dne 
zveřejnění v obálce označené 
„výběrové řízení – neotvírat“ 
na adresu: Pardubická krajská 
nemocnice, a. s., personální oddělení, 
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN 900017452

Zástupce ředitele

Ředitel Nemocnice 
Pelhřimov, p. o.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce zástupce  
ředitele-šéflékaře s nástupem  
do funkce od 1. 1. 2010.
Bližší informace  
na www.hospital-pe.cz

ZDN 900017448

Ředitel/ředitelka

Olomoucký kraj  
se sídlem Olomouc, 
Jeremenkova 40a,  
779 11 Olomouc
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
Odborného léčebného ústavu 
neurologicko-geriatrického 
Moravský Beroun, příspěvková 
organizace, se sídlem  
Masarykova 412, 793 05 Moravský 
Beroun.
Termín doručení přihlášek: 
4. 12. 2009 do 12.00 hod. 
Místo pro podání přihlášek: 
Krajský úřad Olomouckého kraje, 
Odbor zdravotnictví,  
Jeremenkova 40a, 779 11.
Úplný text vyhlášení výběrového 
řízení obsahující podmínky 
výběrového řízení je zveřejněn 
na www.kr-olomoucky.cz/úřední 
deska/konkurzy.

ZDN 900017259

n Volná místa 

Vedoucí lékař - neurolog

Nemocnice Podlesí a. s., Třinec
hledá neurologa na místo 
vedoucího lékaře 
neurologických ambulancí.
Předpoklady: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., specializace 
v daném oboru podmínkou, 
funkční licence výhodou.
Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, služební automobil 
a mobilní telefon, zajištění 
ubytování, zaměstnanecké 
benefity, zázemí prosperující 
společnosti, možnost dalšího 
vzdělání a profesního růstu, 
jednosměnný provoz.
Kontaktní osoba: Mgr. Simona 
Szusciková, e-mail:  

simona.szuscikova@nempodlesi.cz,  
tel. 558 304 103, 606 761 714.

ZDN 900017723

Více pozic

NH Hospital, a. s.,  
Nemocnice Hořovice
přijme ihned následující profese:
– lékaře v oboru:
•  chirurgie
•  pediatrie
•  gynekologie a porodnictví
•  hematologie
•  neurologie

– ARO – možno pouze na výkon ÚPS:
•  fyzioterapeuta
•  zubní laborantku
•  laborantku do hematologické 
   a biochemické laboratoře
•  všeobecná sestra na endoskopii

Nabízíme možnost profesního 
růstu, funkční zařazení, práci 
v dynamicky se rozvíjejícím 
zdravotnickém zařízení, po 
dohodě možnost ubytování, 
individuální platové zařazení.
Bližší informace  
na tel. 311 542 331.

ZDN 900017641

Psychiatr

Krizové centrum RIAPS CSSP, 
Chelčického 39,  
130 00 Praha 3
přijme psychiatra s atestací 
a zájmem o psychoterapii na plný 
úvazek,do HPP.
CV zasílejte na adresu KC nebo 
na e-mail:  
gabriela.sivicova@csspraha.cz
Bližší informace  
na tel. 222 586 768.

ZDN 900017508

Psychiatr

Krizové centrum RIAPS CSSP, 
Chelčického 39,  
130 00 Praha 3
přijme psychiatra s atestací 
a zájmem o psychoterapii na DPČ 
(pohotovostní služby).
CV zasílejte na adresu KC nebo 
na e-mail:  
gabriela.sivicova@csspraha.cz
Bližší informace  
na tel. 222 586 768.

ZDN 900017508

Psycholog

Dětské centrum Domeček, 
příspěvková organizace
hledá klinického psychologa, 
případně psychologa bez odborné 
způsobilosti podle zákona  
č. 96/2004 Sb., se zájmem o práci 
s malými dětmi.
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Bližší informace podá  
MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel,  
tel. 595 705 302.
Žádosti o přijetí, doplněné 
strukturovaným životopisem 
s přehledem dosavadní praxe, 
zasílejte na adresu: Dětské 
centrum Domeček, příspěvková 
organizace, Jedličkova 5,  
700 44 Ostrava-Zábřeh, nebo na 
e-mail: pavla.marcakova@ddpd3.cz

ZDN 900017512

Sestra

Zubní lékařka hledá  
do svojí zavedené privátní 
ordinace v centru Prahy 
sestřičku na plný úvazek.
Požaduji dobré organizační 
a komunikační schopnosti, znalost 
práce na PC a AJ.
Platové podmínky podle dohody.
Požadovaný nástup leden–únor 
2010.
V případě zájmu zašlete svoje CV 
na adresu: tereza.bilkova@quick.cz, 
popřípadě volejte na tel. 723 401 010.
Reference vítány. 

ZDN 900017409

Zdravotní pracovníci

DPZ je vedoucí společností 
na nizozemském trhu,
která zprostředkovává 
práci ve zdravotnictví.
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 nizozemském 
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 nizozemsky, komunikativní 
angličtina nebo němčina.
Nabízíme vám: žádné vstupní 
poplatky, záruka pracovního 
místa na dobu min. 1 roku, 
intenzivní devítitýdenní kurz 
nizozemštiny, integrační program 
do nizozemské 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 900016964

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 900016792

Dermatovenerolog

Soukromé zdravotnické 
zařízení CLINICUM a. s.
přijme odborného lékaře 
dermatovenerologa na částečný 
pracovní úvazek (24 hod./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 900016822

lékař/lékařka

Poliklinika Budějovická 
Praha 4
přijme lékaře i na částečný úvazek 
v oboru:
•  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 e-mail: 
hana.zdenkova@mediconas.cz

ZDN 900016955

Zdravotní sestry

AV Care, s. r. o.
přijme zdravotní sestry  
do Švýcarska!
Atraktivní finanční a pracovní 
podmínky!
Požadujeme: vzdělání a praxi 
v oboru, NJ na komunikativní 
úrovni.
Informace: www.avcare.eu,  
e-mail: info@avcare.eu,  
tel. 775 550 822, 591 130 306.

ZDN 900016197

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 900016846

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
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