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n Výběrová řízení

Staniční sestra

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení  
na obsazení funkcí:
l staniční sestra stanice B 
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. 

l  staniční sestra stanice JIP 
Popáleninového centra

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. 

l  staniční sestra lůžkové stanice 
Oční kliniky

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, PSS v oboru 
ošetřovatelská péče o dospělé, 
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. 

l  staniční sestra stanice - menší 
děti Kliniky dětské neurologie

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 

všeobecné sestry, PSS v oboru 
ošetřovatelská péče v pediatrii, 
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. 

l  úseková sestra úseku invazivní 
kardiologie Interní kliniky

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 11. 1. 2010  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava, úsek 
zaměstnanosti, 17. listopadu 1790, 
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 900019210

Primář/primářka

Slezská nemocnice  
v Opavě, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
primář/primářka interního 
oddělení.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost, příp. 
atestace II. st. v daném oboru, 
minimálně 10 let praxe v daném 
oboru, organizační a řídící 
schopnosti.
K přihlášce nutno doložit: 
strukturovaný životopis, doklady 
o vzdělání a udělených titulech, 
osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení  
ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb., 
platný výpis z rejstříku trestů, 
čestné prohlášení uchazeče, že 
proti němu není vedeno soudní 
řízení, a návrh koncepce řízení 
příslušeného útvaru. 
Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2010

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Slezská nemocnice v Opavě, p. o., 
Gadowská Miluše, personální 
oddělení, Olomoucká 86,  
746 79 Opava.

ZDN 900019052

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice 
s poliklinikou Karviná-Ráj, 
příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrová řízení  
na obsazení těchto funkcí 
(pracoviště Karviná): primář 
interního oddělení, primář 
chirurgického oddělení.
Požadavky: vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost, minimálně 10 let 
praxe, licence ČLK na výkon 
vedoucí funkce, předpoklady podle 
zákona č. 451/1991 Sb., velmi 
dobré organizační a komunikační 
schopnosti, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost.

Součástí přihlášky je: osobní 
dotazník, strukturovaný profesní 
životopis, ověřené kopie dokladů 
o nejvyšším dosaženém vzdělání 
a licence ČLK, osvědčení a čestné 
prohlášení podle § 4 zákona  
č. 451/1991 Sb., výpis z evidence 
rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
souhlas se zpracováním osobních 
údajů, návrh vlastní koncepce 
řízení a rozvoje pracoviště  
(max. 3 str. A4).
Přihlášku a výše uvedené materiály 
doručte do 18. 1. 2010 na adresu 
Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj, příspěvková 
organizace, Vydmuchov 399/5,  
734 12 Karviná-Ráj,  
oddělení personalistiky a mezd, 
s označením Výběrové řízení.

ZDN 900018954

n Volná místa

Lékař/lékařka

Nemocnice Znojmo, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení 
anesteziologicko-resuscitační, ušní, 
nosní, krční oddělení, oční 
oddělení, interní oddělení, 
oddělení radiologické 
a zobrazovacích metod, urologické 
oddělení, infekční oddělení, 
oddělení dlouhodobě nemocných 
a oddělení ortopedicko- 
-traumatologické.
Požadujeme příslušné vzdělání -  
lékařská fakulta (možno 
i absolvent), specializace v daném 
oboru vítána, ale není podmínkou.
Nabízíme možnost ubytování 
v bezprostřední blízkosti 
pracoviště, mzdové ohodnocení 

podle odborného profilu uchazeče, 
příspěvek na rekreaci, příspěvek na 
penzijní připojištění.
Nástup možný ihned nebo  
po dohodě.
Své žádosti doplněné 
o strukturovaný životopis zasílejte 
elektronicky na e-mail 
personalni@nemzn.cz   
nebo fyzicky na adresu Nemocnice 
Znojmo, p. o., personální úsek, 
MUDr. J. Janského 11,  
669 02 Znojmo.
Pro bližší informace se 
dotazujte primáře konkrétního 
oddělení.
Kontakty jsou k dispozici na 
stránkách Nemocnice Znojmo, p. o. 
– www.nemzn.cz (sekce struktura 
a rovněž sekce pracovní 
příležitosti).

ZDN 900019216

Sekundární lékař

Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM,
přijme sekundárního  
lékaře/lékařku s atestací A+R,  
popř. IM nebo těsně před atestací.
Vítán zájem o kardioanestezii 
a intenzivní péči, 
o kardiochirurgické pacienty, 
o echokardiografii.
Písemné přihlášky zasílejte  
na sekretariát KAR IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 
nebo na e-mail: rora@ikem.cz

ZDN 900019221

LSPP - Lékař/-ka/ sestra 

Nová lspp – lékaři, sestry
přijme pro nově zřizovanou LSPP 
(od 4/2010) lékaře/-ky pro  
dospělé + sestry.
Ordinační doba:  
po–pá: 19.00–7.00 hod,  
so–ne a svátky: 24 hodin
Kontakt: Medifin, s. r. o., 
Poliklinika, Šustova ul. 1930,  
Praha 4, Mgr. Hegerová,  
e-mail: hegerova@medifin.info, 
volejte event. po–pá 9–17 hodin  
na mobil: 777 660 228.

ZDN 900019253

Všeobecná sestra

Ústav hematologie a krevní 
transfuze v Praze
přijme:
l  všeobecnou sestru na transfuzní 

oddělení
Požadujeme: SZŠ s praxí, VZŠ 
nebo VŠ, PPS v oboru sestra  
pro transfuzní službu výhodou, 
osvědčení podle zákona  
č. 96/04 Sb., trestní bezúhonnost, 
ochotu učit se.
Nástup možný ihned.

V případě zájmu kontaktujte  
pí. Ludmilu Boháčovou,  In
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tel. 221 977 347 nebo e-mail:  
ludmila.bohacova@uhkt.cz

l  všeobecné sestry  
do nepřetržitého provozu 
Klinického úseku na lůžkové 
oddělení

Očekáváme: SZŠ s praxí, VZŠ nebo 
VŠ (i absolventy), PSS v oboru 
onkologie vítáno, osvědčení podle 
zákona č. 96/04 Sb., ochotu učit se, 
vstřícnost, zodpovědnost.
Nabízíme: vysoce odbornou 
a zajímavou práci, zázemí 
špičkového pracoviště 
s mezinárodním certifikátem 
kvality péče, moderní pracovní 
prostředí, příjemný kolektiv, 
odpovídající platové ohodnocení, 
náborový příspěvek, možnost 
dalšího vzdělávání a další 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.

V případě zájmu kontaktujte  
Mgr. Vylitovou, tel. 221 977 419, 
e-mail: lucie.vylitova@uhkt.cz

ZDN 900019046

Fyzioterapeut/-ka

Poliklinika Kartouzská, 
Praha 5
přijme fyzioterapeuta (event. 
pracoviště na poliklinice Šustova, 
Praha 4).
Kontakt: Mgr. Hegerová,  
e-mail: hegerova@medifin.info, 
volejte event. po–pá 9–17 hodin  
na mobil: 777 660 228.

ZDN 900019235

Sestra

Ambulance v Praze
Hledáme sestru do specializované 
ambulance.
Plný úvazek. Tel. 728 200 515.

ZDN 900018914

Sekundární lékař

Sekundárního lékaře  
pro I. interní kliniku 
hematologie přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Znalost AJ a zařazení do interního 
kmene výhodou.
Nástup možný ihned, výhodné 
pracovní podmínky.
Žádosti se životopisem prosím 
zasílejte na e-mail:  
daniela.kaisrova@vfn.cz

ZDN 900018924

Praktický lékař

Praktického lékaře  
pro Centrum primární péče 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze
Pracoviště ve Fakultní poliklinice, 
Karlovo nám. 32.
Atestace v oboru PL podmínkou.

Nástup možný ihned.
Bližší informace na  
tel. 224 966 587, 224 966 588.

ZDN 900018929

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 8
přijme lékaře-foniatra či ORL 
lékaře se zájmem o foniatrii, lépe 
na celý úvazek.
Požadována spolehlivost, zájem 
o obor.
Nabízíme zajímavou práci, dobré 
pracovní podmínky.
Spojení: tel. 283 024 317,  
mobil 774 229 170, e-mail:  
lenka.bouskova@seznam.cz

ZDN 900018932

Radiologický asistent

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,  
oddělení RDG
přijme nové kolegy se vzděláním 
v oboru radiologický asistent.
Nabízíme: zajímavou a odpovědnou 
práci v moderně vybaveném RDG 
pracovišti:  
1.5T MR, 40 MSCT, mamografický 
screening, digitální skiaskopická 
stěna, UZ, digitalizace skiagrafického 
provozu příští rok, možnost 
rychlého pracovního růstu a dalšího 
vzdělávání, příjemné pracovní 
prostředí v malém kolektivu, velmi 
dobré finanční ohodnocení, 
možnost zajištění ubytování v centru 
města a v blízkosti nemocnice, pěkné 
město v Jizerských horách 
s vynikajícími možnostmi 
sportovního vyžití (lyže, kolo,  
in-line dráha), přehrada uprostřed 
města.

Požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání 
v oboru radiologický asistent, 
vhodné i pro absolventa, flexibilitu 
a samostatnost, dobré 
komunikační schopnosti, 
uživatelskou znalost práce s PC.
Benefity: 6týdenní dovolená, jesle 
a mateřská školka při nemocnici, 
lístky do divadla a do bazénu.
Nástup možný ihned.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mailovou adresu:  
hrabovska@nemjbc.cz
Bližší informace podá  
Magda Hrabovská, tel. 483 345 855, 
e-mail: hrabovska@nemjbc.cz, 
webové stránky RDG oddělení na 
www.nemjbc.cz

ZDN 900018935

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.,
přijme lékaře/lékařku na oddělení 
kardiologie.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializace 

v oboru kardiologie, případně 
ukončení interního kmene, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: smluvní plat, perspektivu 
dlouhodobého uplatnění v oboru, 
možnost specializace v intervenční 
kardiologii, příjemné pracovní 
prostředí, možnost ubytování, 
zaměstnanecké výhody (např. přísp. 
na stravování, přísp. na penzijní 
nebo životní pojištění, 5 týdnů 
dovolené), nástup možný ihned. 
Kontakt: Ivana Manová – 
personální oddělení,  
e-mail: ivana.manova@nemlib.cz, 
tel. 485 312 794.
Životopisy zasílejte na výše 
uvedenou e-mailovou adresu nebo 
na poštovní adresu: Krajská 
nemocnice Liberec, a. s., Ivana 
Manová – personální oddělení, 
Husova 10, 460 63 Liberec 1.

ZDN 900018938

Kardiolog

Ambulance v Praze
Hledáme kardiologa do ordinace.
Na plný úvazek, možno i částečný. 
Tel. 728 200 515.

ZDN 900018914

Zdravotní sestra

Soukromá oční ordinace 
v centru Prahy
přijme zdravotní sestru. 
Kontakt: www.drstuchla.cz,  
tel. 224 239 123.

ZDN 900018773

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 900017840

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 900017858

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 900016839

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 komunikační úrovni.
Informace:  www.avcare.eu,  
e-mail: info@avcare.eu,  
tel. 775 550 822, 591 130 306.

ZDN 900016199

n Koupím/Prodám

Koupím/převezmu 
oftalmologickou ambulanci 
v Praze či Praze-západ.
Prosím o nabídky na  
e-mail: onico.ltd@seznam.cz  
či telefon 607 642 207.

ZDN 900018964

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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