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Výběrová řízení

Vedoucí biochemické 
laboratoře

Ředitelka Psychiatrické 
léčebny Šternberk, 
Olomoucká č. 173,
vyhlašuje výběrové 
řízení na funkci:

   Vedoucí biochemické 
laboratoře

Místo výkonu práce: 
Psychiatrická léčebna 
Šternberk, Olomoucká č. 173.
Pracovní poměr:  
na dobu neurčitou.
Předpokládaný 
nástup: 1. 4. 2012.
Podrobnosti viz: 
www.plstbk.cz
Kontakt: tel.: 585 085 475, 
e-mail: drabek@plstbk.cz

ZDN A121001742

Primář
Představenstvo 
Nemocnice Tábor, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa:

   Primář patologického 
oddělení

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského 

směru, specializovanou 
způsobilost v oboru patologie 
(patologická anatomie),

•   10 let odborné praxe 
lékaře ve zdravotnictví,

•   licenci ČLK pro výkon 
vedoucího lékaře v oboru 
patologie (patologická 
anatomie),

•   organizační a řídicí 
schopnosti, samostatnost,

•   zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost,

•   orientaci v ekonomice 
zdravotnictví.

Přihláška uchazeče 
musí obsahovat: 
•   osobní dotazník, 
•   profesní životopis, 
•   potvrzení o zdravotní 

způsobilosti dle zákona 
č. 95/2004 Sb., 

•   doklad o bezúhonnosti 
ne starší než 90 dnů, 

•   doklad o členství v ČLK, 
•   licenci ČLK, 
•   návrh koncepce rozvoje 

a řízení oddělení 
v písemné podobě, 

•   ověřené kopie dokladu 
o získání odborné způsobilosti 
k výkonu povolání lékaře  
dle zákona č. 95/2004 Sb.,  
a dokladu o získané 
specializované způsobilosti.

Písemnou přihlášku včetně 
telefonického spojení 
a s požadovanými doklady 
uchazeči zašlou nejpozději 
do 24. 2. 2012 na adresu: 
Nemocnice Tábor, a. s.,  
personální oddělení, 
kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor.
Kontakt: tel.: 381 608 210, 
vedoucí personálního 
oddělení Iva Glatzová.

Termín výběrového 
řízení bude uchazečům 
oznámen telefonicky.

ZDN A121001624

Primář
Ředitel Ústřední vojenské 
nemocnice Praha
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení vojenského 
systemizovaného místa 
v ÚVN Praha:

   Primář Emergency  
– Traumacentra ÚVN Praha

Předpoklady:
•   VŠ vzdělání lékařského 

směru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru chirurgie, 
•   licence České lékařské 

komory k výkonu funkce 
vedoucího lékaře / primáře 
ve zdravotnickém zařízení.

Další požadavky: 
•   minimálně 10 let 
praxe v oboru,

•   organizační, komunikační 
a manažerské schopnosti,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného pracovního týmu,

•   uživatelská znalost PC,
•   aktivní znalost alespoň 

jednoho světového jazyka,
•   morální a občanská 

bezúhonnost.

Nabízíme:
•   práci v moderním 

zdravotnickém zařízení,
•   možnost plné 

realizace v oboru,
•   výhodné platové podmínky,
•   možnost ubytování 

(pro mimopražské),
•   závodní stravování a další 

zaměstnanecké benefity.

Požadované doklady:
•   přihláška s vlastnoručním 

podpisem,
•   strukturovaný 

profesní životopis,
•   úředně ověřené kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání, 
•   osobní dotazník 

(formulář SEVT),
•   originál výpisu z rejstříku 

trestů ne starší 3 měsíců,

•   čestné prohlášení, že 
proti uchazeči není 
vedeno soudní řízení,

•   souhlas s použitím 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení ve 
smyslu zákona č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých 
zákonů, v platném znění,

•   písemný návrh koncepce 
provozu uvedeného 
klinického pracoviště.

Termín a místo 
podání přihlášek:
Přihlášky a požadované 
doklady zašlete písemně, 
nejpozději do 28. 2. 2011, na 
adresu: Ústřední vojenská 
nemocnice Praha, oddělení 
vojenské personalistiky 
a specializačního vzdělávání, 
U Vojenské nemocnice 1200, 
169 02  Praha 6 (přihlášky 
lze rovněž odevzdat osobně 
do uvedeného termínu na 
podatelně Pracoviště ochrany 
informací – budova ředitelství 
ÚVN Praha). Obálku označte: 
„Výběrové řízení – neotvírat“.

O vojenské místo se mohou 
ucházet i uchazeči, kteří 
nejsou vojáky z povolání, 
podají-li současně s žádostí 
k obsazení SM žádost 
o povolání do služebního 
poměru vojáka z povolání 
a splní-li podmínky pro 
povolání do služebního 
poměru podle ustanovení 
§ 3 odst. 1 zákona č. 221/1999 
Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů.
Do výběrového řízení budou 
přijaty pouze přihlášky 
obdržené do uvedeného 
termínu. Termín konání 
výběrového řízení bude 
přihlášeným uchazečům 
oznámen po uzavření 
přihlášek. Předpokládaný 
termín služebního zařazení 
(nástupu): 1. 4. 2011.

Na základě posouzení 
a vyhodnocení zaslaných 
písemných materiálů 
si ÚVN Praha vyhrazuje 
právo uchazeče nepozvat 
k výběrovému řízení, případně 
nevybrat žádného z účastníků 
výběrového řízení nebo 
zrušit výběrové řízení. 

Další případné informace 
lze získat na: oddělení 
vojenské personalistiky 
a specializačního vzdělávání, 
tel.: 973 202 729  
nebo 725 772 515,  
e-mail: martin.opl@uvn.cz

ZDN A121001619

Zástupce přednosty
Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Plzni
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení místa:

   Zástupce přednosty Infekční 
kliniky LF UK v Plzni a FN 
Plzeň pro výuku studentů

K přihlášce je třeba přiložit:
•   doklady o VŠ vzdělání,
•   doklady o odborné kvalifikaci 
a délce praxe v oboru,

•   profesní životopis.

Přihlášky do výběrového řízení 
se přijímají do 30 dnů  
od data zveřejnění inzerátu 
v osobním oddělení děkanátu 
Lékařské fakulty UK,  
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN A121001613

Primář
Středomoravská 
nemocniční, a. s.,  
Prostějov
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

   Primář interního oddělení 
odštěpného závodu 
Nemocnice Prostějov

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

všeobecné lékařství,
•   specializovanou způsobilost 

v odpovídajícím oboru,
•   licenci k výkonu primáře,
•   praxi v oboru nejméně 10 let,
•   dobré organizační schopnosti, 

manažerské schopnosti,
•   morální bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   práci v dobrém 

pracovním prostředí,
•   motivující finanční 

ohodnocení,
•   zaměstnanecké benefity,
•   2 dny pracovního volna ročně 

nad rámec 5 týdnů dovolené,
•   osobní rozvoj s možností 

zvýšení vzdělání.

Součásti přihlášky:
•   koncepce rozvoje interního 

oddělení Nemocnice Prostějov 
pro střednědobé období 3 let, 

•   osobní dotazník, 
•   stručný životopis s údaji 
o dosažené praxi, 

•   kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší než 3 měsíce), 

•   čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není 
vedeno soudní řízení,

•   písemný souhlas 
s nakládáním s osobními 
údaji uchazeče v rámci 
výběrového řízení.

Bližší informace o pracovišti 
podá lékařský ředitel 
MUDr. Jiří Ševčík na e-mailu: 
jiri.sevcik@nemsne.cz

Přihlášku včetně příloh 
zasílejte do 7. 3. 2012  
na adresu: útvar hlavního 
personalisty, Středomoravská 
nemocniční a. s., Mathonova 
291/1, 796 04 Prostějov.

ZDN A121001609

Vedoucí technicko-
-provozního odboru

Nemocnice Na Františku 
se sídlem v Praze 1 
přijme: 

   Vedoucí(ho) technicko-
-provozního odboru

Požadujeme: 
•   VŠ nebo SŠ s technickým 

zaměřením,
•   praxi ve zdravotnickém 

zařízení v provozně-technické 
oblasti v délce min. 3 let,

•   bezúhonnost,
•   organizační a komunikativní 

schopnosti.

Nabízíme: 
•   ubytování,
•   zaměstnanecké výhody,
•   5 týdnů dovolené.

Nástup v měsíci březnu t. r. 
na plný pracovní úvazek. 
Přihlášku do výběrového 
řízení se strukturovaným 
životopisem, kopiemi dokladů 
o vzdělání a kopií výpisu 
z rejstříku trestů zašlete do 
20. 2. 2012 na personální odd. 
Kontakt: tel.: 222 801 370, 
e-mail: hoffmann@nnfp.cz

ZDN A121001278

Primář/primářka
Ředitel Psychiatrické 
léčebny ve Lnářích
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/ka lůžkové 
části léčebny

Kvalifikační požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru psychiatrie,
•   praxe minimálně 10 let,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost,
•   organizační a řídicí schopnosti.

Požadované dokumenty:
•   přihláška k výběrovému 

řízení,
•   životopis s přehledem 
odborné praxe,

•   kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,
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•   osobní dotazník,
•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 3 měsíce),

•   osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb.,

•   prohlášení o souhlasu 
s použitím osobních údajů 
dle zákona č. 101/2000 Sb. 

Nabízíme možnost samostatné 
koncepční práce v oblasti 
ústavní psychiatrické léčby, 
vstřícnost a podporu ze 
strany vedení léčebny, práci 
v pěkném a klidném prostředí, 
dobré platové podmínky, 
umožnění účasti na odborných 
akcích. Byt k dispozici!
Písemné přihlášky zasílejte 
do 29. 2. 2012 na adresu: 
Psychiatrická léčebna Lnáře,  
sekretariát ředitele, 
Lnáře 16, 387 42 Lnáře.
Případné dotazy zasílejte na 
e-mail: reditel@pllnare.cz
Bližší info o léčebně: 
www.pllnare.cz

ZDN A121001275z

Primář 
Ředitelka Nemocnice 
Břeclav, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

   Primář patologicko- 
-anatomického oddělení

Kvalifikační předpoklady:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost 
podle zákona č. 95/2004 Sb.,  
v platném znění  
– patologická anatomie,

•   10 let praxe v oboru,
•   morální a občanská 
bezúhonnost,

•   zkušenosti s řízením, 
komunikační schopnosti.

Součásti přihlášky: 
•   stručný životopis s údaji 
o dosažené praxi,

•   osobní dotazník,
•   ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,

•   výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 3 měsíce),

•   čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není 
vedeno soudní řízení,

•   osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění,

•   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 2 týdnů od zveřejnění na 
adresu: Nemocnice Břeclav, 
příspěvková organizace, 
sekretariát ředitele, 
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav.

ZDN A121001282

Volná místa 
Lékař

Dobře prosperující 
soukromý 4* lázeňský 
hotel ve Františkových 
Lázních
hledá lékaře na hlavní 
pracovní poměr, částečný 
úvazek (0,6 úvazku).
Jedná se o dlouhodobý 
pracovní poměr. Znalost 
německého jazyka nutná. 
Vítána praxe v oboru a FBLR. 
Nabízíme perspektivní 
podmínky, kvalitní 
platové ohodnocení 
a možnost ubytování. 
Info na tel.: 777 591 628.

ZDN A121001656

Dermatolog
Hledáme korektivního 
dermatologa
pro externí spolupráci 
s estetickým centrem 
v Praze 5 – Zbraslavi.

Kontakt: tel. 775 233 220,
e-mail: info@he-wa.cz,  
www.he-wa.cz

ZDN A121001651

Lékaři
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro oddělení:
    plicní a TBC
  ortopedie
  gynekologie
  ARO
  neurologie

Požadujeme: 
•   VŠ lékařská fakulta 
(vhodné pro absolventy),

•   zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   trvalý pracovní poměr,
•   dobré mzdové ohodnocení 
v závislosti na 
dosaženém vzdělání,

•   specializační vzdělávání 

bez podmínky 
specializační dohody,

•   oddělení mají akreditaci 
MZČR I. stupně pro 
vzdělávání lékařů.

Nástup dle dohody.
Kontakt:  
MUDr. Jana Chocholová, 
místopředsedkyně 
představenstva, e-mail:  
jana.chocholova@nemta.cz, 
nebo personální odd.: 
Iva Glatzová, e-mail: 
iva.glatzova@nemta.
cz, tel.: 381 608 210.

ZDN A121001648

Gynekolog
Nestátní ambulantní 
zdravotnické 
zařízení v Praze
přijme gynekologa.

Požadujeme:
•   odbornou/specializovanou 
způsobilost v oboru 
gynekologie a porodnictví,

•   uživatelskou znalost PC,
•   klientský přístup 
k pacientům,

•   aktivní znalost angličtiny 
vítána, není podmínkou,

•   možný i částečný úvazek.

personální inzerce 
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Nabízíme:
•   příjemné pracovní prostředí,
•   zázemí stabilní 
nadnárodní společnosti,

•   možnost dalšího vzdělávání,
•   zajímavé platové 
ohodnocení,

•   mobilní telefon,
•   5 týdnů dovolené,
•   další firemní benefity.

Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte e-mailem: 
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A121001641

Lékaři
Úrazová nemocnice 
v Brně 
přijme:

    Lékaře s atestací pro oddělení 
zobrazovacích metod se 
současným zapojením do 
pohotovostních služeb 

   Lékaře s atestací  
na dohodu o pracovní 
činnosti pro zabezpečení 
pohotovostních služeb 

Nástup možný ihned.
Informace podá prim. 
MUDr. Drahomíra Chasáková, 
tel.: 545 538 628,  
e-mail: d.chasaková@unbr.cz

ZDN A121001638

Internista/kardiolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme internistu nebo 
internistu/kardiologa. 
Úvazek 0,5 (internista), 
0,5 (kardiolog), nebo 1,0 
(internista/kardiolog). 
Možno i důchodce. 
Nástup dle dohody.
Info: tel.: 233 375 591.

ZDN A121001633

Gynekolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme gynekologa do 
zavedené ambulance. 
Možno i důchodce na částečný 
úvazek. Nástup dle dohody. 
Info: tel.: 233 375 591.

ZDN A121001628

Praktický lékař
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Dobříši 
(40 km od Prahy)
přijme do pracovního poměru 
praktického lékaře pro dospělé. 
Tel.: 736 620 888.

ZDN A121001286

Lékař/lékařka
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme lékaře/ku pro  
Ústav imunologie 2. LF UK. 
Požadavky: specializovaná 

způsobilost v oboru 
alergologie a klinická 
imunologie nebo pediatrie, 
případně po ukončení 
společného kmene, 
zájem o obor, vysoké 
pracovní nasazení, zájem 
o výzkumnou činnost vítán. 
Písemné nabídky s CV 
zasílejte na sekretariát  
Ústavu imunologie 2. LF UK 
a FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5, e-mail:  
ilona.kyselova@lfmotol.cuni.cz
Info: tel.: 22443 5961.

ZDN A121001271

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně
přijmou lékaře/ku pro dětskou 
léčebnu v Janských Lázních. 
Vhodné i pro důchodce.

Požadujeme:
•   ukončené studium 
lékařského směru,

•   specializaci v oboru RFM, 
dětské lékařství nebo 
dětská neurologie,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
•   možnost kratšího úvazku,
•   nadstandardní mzdu,
•   služební telefon,
•   byt do 3 měsíců od nástupu.

Nástup možný ihned, 
případně dle dohody  
– nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky spolu se 
stručným životopisem se 
zaměřením na dosavadní 
odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, 
specializace), fotokopii 
dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti nebo 
čestné prohlášení o trestní 
bezúhonnosti zasílejte 
na adresu: Státní léčebné 
lázně Janské Lázně, s. p., 
personální ref., náměstí 
Svobody 272, 542 25 Janské 
Lázně, nebo e-mailem: 
cervenao@janskelazne.com

ZDN A121001266

Lékaři/lékařky
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme lékaře/lékařky 
na oddělení léčebny 
dlouhodobě nemocných. 

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského 
směru,

•   specializovanou způsobilost 

v oboru geriatrie nebo 
vnitřního lékařství, 
případně ukončený interní 
kmen, může být i absolvent 
s trvalým zájmem o obor,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   znalost práce na PC 
(Word, Excel).

Nabízíme:
•   perspektivu dlouhodobého 
uplatnění v oboru,

•   možnost profesního 
růstu na moderně 
vybaveném pracovišti,

•   nadstandardní platové 
ohodnocení,

•   příjemné pracovní prostředí,
•   možnost ubytování,
•   5 týdnů dovolené + 1 týden 
dodatkové dovolené,

•   zaměstnanecké výhody 
(např. příspěvek na 
stravování, příspěvek  
na penzijní pojištění).

Kontakt: 
Krajská nemocnice  
Liberec, a. s., Husova 10,  
460 63 Liberec 1, 
Jana Stupková – personální 
oddělení, e-mail:  
jana.stupkova@nemlib.cz,  
tel.: 485 313 466.

ZDN A121001258

Lékaři/lékařky
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme lékaře/ky na 
oddělení neurologie.

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského 
směru,

•   specializovanou způsobilost 
v oboru neurologie nebo 
ukončený základní interní 
či neurologický kmen, 
může být i absolvent 
s trvalým zájmem o obor,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   znalost práce na PC 
(Word, Excel),

•   motivovaný přístup k práci.

Nabízíme:
•   perspektivu dlouhodobého 
uplatnění v oboru,

•   nadstandardní platové 
ohodnocení k jednání,

•   možnost profesního 
růstu na moderně 
vybaveném pracovišti,

•   příjemné pracovní prostředí,
•   možnost ubytování,
•   5 týdnů dovolené + 1 týden 
dodatkové dovolené,

•   zaměstnanecké výhody 

(např. příspěvek na 
stravování, na penzijní 
a životní pojištění).

Kontakt:
Krajská nemocnice  
Liberec, a.s., Husova 10,  
460 63 Liberec 1,
Jana Stupková – personální 
oddělení, e-mail:  
jana.stupkova@nemlib.cz,  
tel.: 485 313 466.

ZDN A121001254

Lékaři
NZZ 
přijme PL, PLDD a gynekologa 
do zaměstnaneckého poměru. 
Nabízíme motivační 
ohodnocení a stabilní 
zaměstnání v Praze.
Kontakt: e-mail:  
daniela.pauknerova@ 
comitia-zdravotni.cz,  
tel.: 606 706 333.

ZDN A121001244

Gynekolog
Svitavská 
nemocnice, a. s.,
přijme lékaře  
na gynekologicko-porodnické 

oddělení – praxe vítána. 
Zaměstnáme i cizince. 
Nabízíme práci 
v profesionálním kolektivu 
akreditovaného zařízení 
a podporu dalšího 
vzdělávání v oboru.  

Bližší informace:  
prim. MUDr. Zakopal,  
tel.: 461 569 338,  
e-mail: zakopal@gyneo.cz,
nebo p. Hromádková, 
ředitelství, tel.: 461 569 313. 
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, 
a. s., ředitelství,  
Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy

ZDN A121001250

Různé 

Praxe ORL
Přenechám zavedenou 
ORL praxi, s. r. o.,
v Hradci Králové.
Kontakt: tel.: 606 487 660, 
e-mail: nahlovska.
orl@gmail.com

ZDN A121001606

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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