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n Výběrová řízení

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem Úrazové 
nemocnice v Brně
vypisují výběrové řízení na 
obsazení místa: 
l  přednosty Kliniky traumatologie
Kvalifikační předpoklady:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
kvalifikace v oboru,  
vědecko-pedagogický titul profesor 
nebo docent, habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona, předpoklady 
podle zákona č. 451/91 Sb., 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu kliniky,  
morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené strukturovaným 
životopisem, fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci, osvědčením podle 
zákona č. 451/91 Sb., přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU, Komenského 
nám. 2, 662 43 Brno. Informace  
na tel. 549 494 156 nebo 5302.

ZDN 900018261

Primář/primářka

Ředitel Krajské nemocnice  
T. Bati, a. s., ve Zlíně
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení funkce 
l  primář Oddělení vaskulární  
   diagnostiky a intervenční  
   radiologie 
Požadujeme: specializační 
způsobilost, praxe v oboru radiologie 
a v provádění výkonů intervenční 
radiologie minimálně 10 let, vědecký 
titul výhodou, licence České lékařské 
komory k výkonu funkce vedoucí 
lékař – primář, organizační a řídící 
schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost.
Uchazeči předloží písemnou 
přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: jméno, příjmení 
a titul, datum a místo narození, 
kontaktní údaje (vč. čísla telefonu), 
číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, 
datum a podpis.
Životopis o dosavadních 
zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, originál 
výpisu z evidence rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
osvědčením podle zákona
č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (tzv. lustrační osvědčení).
Přihlášky zasílejte nejpozději  
do 31. 12. 2009 na adresu:  
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 

útvar lidských zdrojů, Havlíčkovo 
nábřeží 600, 762 75 Zlín.
Kontaktní osoba pro případné další 
informace: MUDr. Petráš, Ph.D., 
zástupce ředitele pro zdravotnické 
obory,  tel. 577 552 790,  
e-mail: petras@bnzlin.cz

ZDN 900018265

Primář/primářka

Ředitel Krajské nemocnice  
T. Bati, a. s., ve Zlíně
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení funkce 
l  primář Oddělení zobrazovacích 
   metod
Požadujeme: specializační 
způsobilost v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, vědecký titul 
výhodou, praxe v daném oboru 
min. 10 let, licence České lékařské 
komory k výkonu funkce vedoucí 
lékař – primář, organizační a řídící 
schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost.
Uchazeči předloží písemnou 
přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: jméno, příjmení 
a titul, datum a místo narození, 
kontaktní údaje (vč. čísla telefonu), 
číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, 
datum a podpis, životopis 
o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech 
a dovednostech, přehled 
publikačních a pedagogických 
aktivit, originál výpisu z evidence 
rejstříku trestů ne starší než  
3 měsíce, kopii dokladu  
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (tzv. lustrační osvědčení), 
písemné zpracování návrhu 
koncepce vývoje oddělení v rozsahu 
cca max. 5 stran.
Přihlášky zasílejte nejpozději  
do 31. 12. 2009 na adresu:  
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín, 
útvar lidských zdrojů, Havlíčkovo 
nábřeží 600, 762 75 Zlín.
Obálka musí být označena 
„výběrové řízení – primář Oddělení 
zobrazovacích metod.“.
Kontaktní osoba pro případné další 
informace: MUDr. Petráš, zástupce 
ředitele pro zdravotnické obory,  
tel. 577 552 790, 
e-mail: petras@bnzlin.cz

ZDN 900018271

Vrchní laborant/ka

Předseda představenstva 
Krajské nemocnice Liberec, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa 
l  vrchní laborant/ka na oddělení 
   hematologie
Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost v oboru zdravotní 
laborant podle zákona č. 96/2004 Sb., 

specializovaná způsobilost (v oboru 
hematologie a transfuzní služba 
vítána) nebo vysokoškolské 
vzdělání v oboru ošetřovatelství, 
osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu.
Dále požadujeme: nejméně 5 let 
výkonu povolání v oboru zdravotní 
laborant, 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 (notářsky ověřené), platný 
výpis z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců).
Nabízíme: motivující platové 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na stravování, příspěvek 
na penzijní nebo životní pojištění, 
práci v moderním prostředí.
Uzávěrka přihlášek: 31. 12. 2009.

Přihlášky zasílejte na adresu: Krajská 
nemocnice Liberec, a. s., personální 
oddělení – Ivana Manová,  
Husova 10, 460 63 Liberec 1.

ZDN 900017850

Primář/primářka

Ředitelka MNMK a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na
l  primáře chirurgického oddělení 
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru chirurgie,  
praxe v oboru min. 10 let, řídící, 
organizační a komunikační 
schopnosti, morální a zdravotní 
bezúhonnost.
K přihlášce nutno doložit: 
strukturovaný životopis, odbornou 
způsobilost k výkonu povolání 
lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb., 
úředně ověřené kopie dokladů 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, potvrzení o zdravotní 
způsobilosti.
Přihlášky zasílejte v obálce 
s označením „výběrové řízení“  
na adresu sekretariát Městské 
nemocnice Městec Králové a. s., 
Prezidenta Beneše 343,  
289 03 Městec Králové.
Písemné nabídky zasílejte 
do 8. 1. 2010. Bližší informace 
poskytne MUDr. Renáta Petrová, 
ředitelka, na tel. 325 633 161.

ZDN 900017648

n Volná místa

Lékař/lékařka

Věznice Světlá nad Sázavou
přijme lékaře/lékařku.
Požadujeme: atestaci všeobecného 
lékařství, znalost práce na PC, 
trestní a morální bezúhonnost.
Nabízíme: platové podmínky podle

platových předpisů + příplatek, 
ubytování na ubytovně, příjemný 
kolektiv pracovníků, jednosměnný 
provoz (po–pá ranní směny), 
rodinné a dětské rekreace 
s příspěvkem z FKSP, závodní 
stravování s příspěvkem.
Nástup možný podle dohody.
Písemné přihlášky (doplněné 
životopisem s přehledem dosavadní 
praxe) zasílejte na adresu: VS ČR, 
Věznice Světlá n. S., personální 
oddělení, Rozkoš 990, 582 91 Světlá 
nad Sázavou, e-mail:  
hhladovcova@vez.sve.justice.cz,  
tel. 569 471 550, 569 471 551.

ZDN 900017959

Výzkumný pracovník

Pracoviště experimentální 
medicíny IKEM, Vídeňská 1958/9, 
140 21 Praha 4, 
přijme do Laboratoře 
experimentální hypertenze VŠ  
výzkumného pracovníka, který má 
zájem o experimentální 
kardiovaskulární výzkum.
Požadujeme: zájem o experimentální 
práci s laboratorními zvířaty 
a ochotu dále se vzdělávat 
v oblastech fyziologie, farmakologie 
a patologické fyziologie, VŠ vzdělání 
přírodovědného zaměření či VŠ 
v oboru veterinárního lékařství.
Toto místo je vhodné pro nedávné 
absolventy VŠ.
Nabízíme: zajímavou práci na velmi 
dobře vybaveném pracovišti.
Zájemci prosím zasílejte své 
životopisy na adresu: luce@ikem.cz

ZDN 900018160

Lékař/lékařka

Mělnická zdravotní, a. s., 
Nemocnice s poliklinikou 
Mělník,
přijme pro radiodiagnostické 
oddělení lékaře ve spec. přípravě 
nebo lékaře se specializovanou 
způsobilostí.
Předpoklady: zájem o obor 
a alespoň základní zkušenost s prací 
s modalitami rtg, UZ, CT.
Nabízíme: zajímavou práci 
v nemocnici s velkou spádovou 
oblastí, ÚPS, odpovídající finanční 
ohodnocení, penzijní připojištění, 
možnost dalšího vzdělávání.
Pracoviště je v současnosti nově 
vybavováno – digitální UZ, 
skiaskopie, 64 MDCT, do ledna 2010 
kompletní digitalizace skiagrafie.
Kontakt: MUDr. Pavel Kužel, 
primář radiodiagnostického 
oddělení, tel. 315 639 261,  
e-mail: pavel.kuzel@nspmelnik.cz

ZDN 900018139

Instrumentářka

Malé plasticko-chirurgické 
pracoviště v Praze 4,
zabývající se estetickou chirurgií, 
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přijme atestovanou instrumentářku
na zkrácený pracovní úvazek. 
Zkušenosti z ambulantní 
praxe, znalost PC a jazyků vítána.
Nástup možný prakticky ihned. 
Ideální bydliště Praha 4 a 10 (není 
podmínkou). Tel. 602 303 877

ZDN 900018053

Gut gehende H-N-O Praxis in 
Pegnitz – DE aus 
Gesundheitlichen- und 
Altersgründen ab sofort 
abzugeben.
Mit vollständiger Einrichtung, mit 
Patientenkartei und wenn nötig mit 
Fachpersonal.
Preis: Verhandlungsache
Kontakt: Montag – Freitag  
9.30 – 18.00 Uhr, +49 (0) 9241 1223

ZDN 900018058

Všeobecná sestra

Nemocnice Slaný
přijme pro ARO všeobecné sestry 
do směnného provozu.
Požadavky: odborná a zdravotní 
způsobilost, osvědčení k výkonu 
povolání výhodou, není ale 
podmínkou.
Nabízíme: náborový příplatek  
po uplynutí zkušební doby ve výši 
10 000 Kč, v souladu s právními 
předpisy přiznání zvláštního  
a ostatních příplatků  k základnímu 
platu, po zkušební době přiznání 
osobního příplatku, podpora dalšího 
vzdělávání, příspěvek na pobyty 
v táborech pro děti zaměstnanců, 
příspěvek z FKSP na masáže, kulturní 
akce, sportovní akce, jednorázová 
sociální výpomoc, závodní stravování.
Nástup možný ihned.
Kontaktní osoba:  
Jiřina Sirová – hlavní sestra,  
e-mail: sirova.jirina@seznam.cz,  
tel. 312 575 314.

ZDN 900017943

Sestra

Klinika ESET
přijme terénní psychiatrickou sestru  
a psychiatra pro práci v ambulanci.
Pro mimopražské příspěvek  
na ubytování.
Profesní CV zasílejte na:  
ESET, paní Renata Konopásková, 
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel. a fax 272 940 880.

ZDN 900017951

Odborný pracovník

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s., Husova 10,  
460 63 Liberec 1
jiný odborný pracovník na 
transfuzní oddělení
Počet volných míst: 1
Termín nástupu: 1. 1. 2010
Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání v oboru přírodní vědy, 

farmacie, event. chemie, zkušenost 
ve zdravotnictví výhodou, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost.
Nabízíme: výhodné platové 
podmínky (diferencováno podle 
vzdělání), práci na jednu směnu 
s možností pohotovostních služeb 
podle zájmu, příjemné pracovní 
prostředí, možnost osobního 
rozvoje, přátelský pracovní kolektiv, 
možnost ubytování, zaměstnanecké 
výhody (např. příspěvek na 
stravování, příspěvek na penzijní 
nebo životní pojištění, 
5 týdnů dovolené).
Kontakt: Ivana Manová – 
personální oddělení,  
e-mail: ivana.manova@nemlib.cz, 
tel. 485 312 794.

ZDN 900017946

Lékař/lékařka

Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře na hematologicko- 
-transfuzní oddělení.
Podmínkou spec. způsobilost 
v interním oboru, praxe v oboru 
vítána.
Perspektiva vedoucí funkce.
Kontakt: prim. MUDr. Veselá,  
tel. 461 569 151,  
e-mail: vesela@nemsy.cz
Písemné nabídky s přehledem 
praxe zasílejte na adresu: Svitavská 
nemocnice, a. s., ředitelství, 
Kollárova 7, 568 25 Svitavy.

ZDN 900017839

Hledám PLDD na částečný 
úvazek a pozdější převod 
ordinace v Praze 15.
Kontakt:  
e-mail: peddm@seznam.cz,  
tel. 739 574 225.

ZDN 900017862

Zdravotní laborant/ka

Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
Husova 10, 460 63 Liberec 1
zdravotní laborant/ka  
na transfuzní oddělení.
Počet volných míst: 1
Termín nástupu: ihned (případně 
podle dohody).
Požadujeme: ÚSO s maturitou 
v oboru zdravotnictví, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 96/2004 Sb., registrace, 
praxe v oboru vítána.
Nabízíme: výhodné platové podmínky, 
příjemné pracovní prostředí, možnost 
dalšího profesního rozvoje, přátelský 
pracovní kolektiv, možnost ubytování, 
zaměstnanecké výhody (např. 
příspěvek na stravování, příspěvek  
na penzijní nebo životní pojištění,  
5 týdnů dovolené).
Kontakt: Krajská nemocnice  
Liberec, a. s., Ivana Manová – 
personální oddělení, e-mail:  
ivana.manova@nemlib.cz,  
tel. 485 312 794.

ZDN 900017847

Lékař/lékařka
Oblastní nemocnice  
Rychnov n. K., a. s.,
přijme do pracovního poměru 
absolventa, případně lékaře 
s atestací se zaměřením pro internu, 
pediatrii, urologii, gynekologii, 
anestezii, rehabilitaci – FBLR,  
dále registrované zdravotní sestry.  
Byt pro lékaře k dispozici.
Kontakt: MUDr. Shihata,  
tel. 494 502 463,  
e-mail: shihata@nemocnicerk.cz

ZDN 900017856

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 900016967

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 e-mail:  
hana.zdenkova@mediconas.cz

ZDN 900016956

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 900017509

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 900017509

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, 
 plicní oddělení
Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, nadstandardní 
finanční ohodnocení, týden řádné 
dovolené navíc. 
Bližší informace – e-mail:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz,  
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN 900016838

n Pronájem

Nový exkluzivní prostor  
v Karlíně – Šaldova ulice,  
39 m2, pro účel ordinace
Prostory se nacházejí na úrovni 
ulice, WC, sprchový kout, kuchyňka, 
internet, klimatizace, garážové stání. 
Od 1/2010.
Kontakt: Hortová, tel. 604 402 010.

ZDN 900017656 In
ze

rc
e 

90
00

17
57

4 
▼

 

34-35_ZN_0949.indd   35 3.12.2009   15:21:06


