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n Výběrová řízení

Náměstkyně/náměstek
HTS/zástupce ředitelky

Ředitelka OLÚ Paseka, p. o.
vypisuje výběrové řízení  
na obsazení místa náměstkyně/ 
/náměstka HTS/zástupce ředitelky.
Kvalifikační předpoklady: VŠ 
vzdělání ekonomického směru, 
minimálně 5 let praxe, organizační, 
řídící a komunikační schopnosti, 
samostatnost a tvůrčí přístup, 
orientace v oblasti ekonomiky 
zdravotnictví a účetnictví, znalost 
práce na PC, morální a občanská 
bezúhonnost.
Požadované dokumenty k písemné 
přihlášce: profesní životopis 
s přehledem dosavadní praxe, kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců), osvědčení, popř. čestné 
prohlášení podle § 4 zákona  
č. 451/1991 Sb., prohlášení 
o souhlasu s použitím osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. 
pro účely výběrového řízení.
Písemné přihlášky zasílejte  
do 25. 1. 2010 na adresu:  
MUDr. Zdenka Polzerová, MBA, 
ředitelství OLÚ Paseka, p. o.,  
Paseka 145, 783 97 Paseka.

ZDN 101000012

Náměstek/náměstkyně

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby  
Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
vypisuje v souladu s vyhláškou MZ 
ČR č. 247/1993 Sb. výběrové řízení 
na obsazení funkce náměstek pro 
nelékařské profese.
Požadavky: odborná způsobilost 
podle zákona č. 96/2004 Sb., SZŠ, 
PSS/VŠ, VZŠ, praxe ve výkonu 
činnosti zdravotnický záchranář 
minimálně 6 let, morální, řídící, 
organizační a komunikační 
schopnosti.
Přihláška musí obsahovat: 
strukturovaný profesní životopis, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, doklady 
o vzdělání, osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, výpis 
z evidence rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, osobní dotazník (na 
vyžádání zašleme zpět), čestné 
prohlášení uchazeče, že proti němu 
není vedeno soudní řízení, písemný 
souhlas s nakládáním s osobními 
údaji v rámci výběrového řízení.
Vlastnoručně podepsanou přihlášku 
je třeba zaslat se všemi 
požadovanými náležitostmi 
a přílohami  do 14 dnů od zveřejnění 
na adresu: Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, příspěvková 

organizace, Jana Klapálková – 
sekretariát ředitele, Sociální  
péče 799/7A, P. O. Box 44,  
400 11 Ústí nad Labem.
Obálku označte „NEOTEVÍRAT – 
výběrové řízení NNP“. Vyhlašovatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení 
kdykoli zrušit, a to i bez udání 
důvodu.

ZDN 900020093

Náměstek/náměstkyně

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby  
Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
vypisuje v souladu s vyhláškou MZ 
ČR č. 247/1993 Sb. výběrové řízení 
na obsazení funkce náměstek  
pro léčebně preventivní péči.
Požadavky: odborná způsobilost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
vysokoškolské vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru urgentní medicína, 
minimálně 10 let v oboru, 
organizační, morální, komunikační 
a řídící schopnosti.
Přihláška musí obsahovat: 
strukturovaný profesní životopis, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, doklady 
o vzdělání, výpis z evidence rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, osobní 
dotazník (na vyžádání zašleme zpět), 
čestné prohlášení uchazeče, že proti 
němu není vedeno soudní řízení, 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci výběrového 
řízení.
Vlastnoruční podepsanou přihlášku 
je třeba zaslat se všemi 
požadovanými náležitostmi 
a přílohami do 14 dnů od zveřejnění 
na adresu: Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Jana Klapálková –  
sekretariát ředitele, Sociální  
péče 799/7A, P. O. Box 44,  
400 11 Ústí nad Labem.
Obálku označte „NEOTEVÍRAT – 
výběrové řízení NLPP“. Vyhlašovatel 
si vyhrazuje právo výběrové řízení 
kdykoli zrušit, a to i bez udání 
důvodu.                      ZDN 900020090

Náměstek/náměstkyně

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby  
Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, Sociální péče 
799/7A, 400 11 Ústí nad Labem
vypisuje v souladu s vyhláškou MZ 
ČR č. 247/1993 Sb. výběrové řízení 
na obsazení funkce technický 
náměstek.
Požadavky: vysokoškolské vzdělání 
technického směru, praxe 10 let 
v oboru, z toho minimálně 5 let 
v obdobné vedoucí funkci, 
organizační, morální, komunikační 
a řídící schopnosti.

Přihláška musí obsahovat: 
strukturovaný profesní životopis, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, doklady 
o vzdělání, výpis z evidence rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, osobní 
dotazník (na vyžádání zašleme zpět), 
čestné prohlášení uchazeče, že proti 
němu není vedeno soudní řízení, 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci výběrového 
řízení.
Vlastnoruční podepsanou přihlášku 
je třeba zaslat se všemi 
požadovanými náležitostmi 
a přílohami do 14 dnů od zveřejnění 
na adresu: Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Jana Klapálková – 
sekretariát ředitele, Sociální  
péče 799/7A, P. O. Box 44,  
400 11 Ústí nad Labem.
Obálku označte „NEOTEVÍRAT – 
výběrové řízení TN“. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo výběrové řízení 
kdykoli zrušit, a to i bez udání 
důvodu.                      ZDN 900020087

Přednosta/přednostka

Děkan 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze
vypisují výběrové řízení  
na obsazení pracovního (funkčního) 
místa přednosta/ka  
II. chirurgické kliniky – 
kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK 
a VFN současně pro uchazeče o tuto 
funkci i na místo profesora/ky nebo 
docenta/ky se zaměřením na 
chirurgii, kardiochirurgii, hrudní 
chirurgii nebo cévní chirurgii.
Předpokládané jmenování  
do funkce k 1. 5. 2010.
Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání příslušného 
směru, vědecko-pedagogický titul 
profesor/ka nebo docent/ka, 
pedagogická praxe min. 5 let, 
vědecká a publikační činnost, 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném oboru, 
občanská bezúhonnost.
Písemné přihlášky s vlastnoručním 
podpisem, doplněné osobním 
dotazníkem, životopisem, kopiemi 
dokladů o vzdělání, kvalifikaci 
a praxi, licencí vedoucího lékaře  
od ČLK nebo u nelékařských 
zdravotnických pracovníků doložení 
specializované a odborné 
způsobilosti v oboru, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
výpisem z trestního rejstříku (ne 
staršího 3 měsíců), osvědčením 
podle zákona č. 451/91 Sb. spolu 
s čestným prohlášením, souhlasem 
v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů a koncepcí 
pracoviště, přijímá do 6 týdnů  
po zveřejnění inzerátu podatelna  
1. LF UK v Praze, Kateřinská 32,  
121 08 Praha 2.

Informace na tel. 224 964 254 
a www.lf1.cuni.cz (úřední deska).

ZDN 900019946

Primář/primářka

Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace 
vypisuje výběrové řízení na obsazení 
funkce primář oddělení pneumologie 
a ftizeologie.
Požadavky: splnění předpokladů 
podle zákona č. 95/2004 Sb., člen 
ČLK s platnou licencí vedoucího 
lékaře, občanská a morální 
bezúhonnost, minimálně 10 let praxe.
Přihláška k výběrovému řízení musí 
obsahovat: stručný životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
ověřené doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne 
starší než 3 měsíce), doklad 
o zdravotní způsobilosti.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Kyjov, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov  
do 31. ledna 2010.

ZDN 900019840

n Volná místa

Porodní asistent/ka

Gynekologická ambulance  
v Jesenici a v Jílovém u Prahy
přijme porodní asistentku/ta  
(nebo zdravotní sestru) na úvazek 
0,6 nebo 1,0.
Nástup možný v únoru 2010 nebo 
podle dohody.
Zájemci mohou volat na  
tel. 604 269 413.        ZDN 101000015

Fyzioterapeut

Poliklinika  
Žďár nad Sázavou, p. o.
přijme do pracovního poměru 
vystudovaného fyzioterapeuta.
Nabízíme služební byt.
Další informace na tel. 603 570 852,  
e-mail: pipa@poliklinikazr.cz

ZDN 101000018

Radioterapeutický
asistent/ka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč 
přijme vedoucího 
radioterapeutického asistenta/ku 
radioterapie a radioterapeutického 
asistenta pro onkologické oddělení.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 96/2004 Sb., 
osvědčení k výkonu povolání bez 
odborného dohledu, flexibilitu 
a chuť učit se novému.
Nabízíme: odbornou práci 
v moderním prostředí, osobní 
příplatek ihned při nástupu až   
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2000 Kč, jednorázový náborový 
příspěvek až 4000 Kč, dodatkovou 
dovolenou, malý kolektiv.
Podporu dalšího vzdělávání: nabídka 
seminářů a kurzů Centra pro 
vzdělávání a vědu FTNsP v areálu, 
nemocnice zdarma, možnost dalšího 
studia.
Zaměstnanecké benefity: příspěvek 
na dovolenou, vlastní rekreační 
zařízení, příspěvek na pobyty 
v táborech pro děti zaměstnanců, 
příspěvek z FKSP na očkování proti 
chřipce a na masáže, příspěvek na 
penzijní připojištění nebo soukromé 
životní pojištění, příspěvky na 
kulturní akce (společenské večery, 
divadlo, zájezdy v ČR i cizině), 
závodní stravování (cena oběda pro 
zaměstnance je 16 Kč), možnost 
sportovního vyžití přímo v areálu 
nemocnice (aerobik, volejbal, tenis), 
bezúročné půjčky na bytové účely ve 
výši 30 000 až 50 000 Kč.
Nástup podle dohody.
Kontakt: vrchní sestra 
onkologického oddělení  
Jana Havlíková, tel. 261 08 2454, 
e-mail: jana.havlikova@ftn.cz 

ZDN 900020096

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
přijme na interní oddělení 
s akreditací v celém rozsahu 
sekundárního lékaře i absolventa.
Nabízíme práci v přátelském 
prostředí, další vzdělávání a přípravu 
k atestaci v oboru. 
Nástup možný podle dohody. 
Kontakt: Niedobova@seznam.cz,  
tel. 321 756 201.        ZDN 101000009

Fyzioterapeut
a ergoterapeut

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme pro specializovaný, 
individuální a skupinový aktivizační 
trénink v tělocvičnách 
fyzioterapeuta a ergoterapeuta  
pro oddělení geriatrie – LDN.
Požadujeme: středoškolské vzdělání 
v oboru fyzioterapie, ergoterapie, 
odbornou a zdravotní způsobilost, 
trestní bezúhonnost podle zákona  
č. 96/2004 Sb.
Nabízíme: práci na plný pracovní 
úvazek, odbornou práci na oddělení 
a v tělocvičnách vybavených přístroji 
pro RHB a zvyšování kondice, 
možnost absolvování 
specializovaných kurzů a kurzů 
ergoterapeutů, možnost zapojit se 
aktivně do výuky, platové zařazení 
podle platných platových tabulek 
s osobním příplatkem ve výši  
2500 Kč při nástupu s možností 
navýšení až do 5000 Kč  
po zkušební době, mimořádné 
odměny individuálně za kvalitu 

práce a v rámci odměňování celého 
oddělení, příspěvek na dovolenou, 
kulturní akce, na závodní stravování, 
příspěvek na penzijní nebo 
soukromé životní pojištění, další 
zaměstnanecké benefity.
Odborný růst: nabídka seminářů 
a kurzů Centra pro vzdělávání 
a vědu FTNsP v areálu nemocnice 
zdarma, při výborných pracovních 
výkonech možnost studovat na 
vysokých školách bakalářské 
a magisterské studijní programy.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky 
na tel. č. +420 261 082 539,  
e- mailem eva.brezikova@ftn.cz, 
osobně na adrese FTNsP,  
Vídeňská 800, Praha 4-Krč,  
pavilon B1, LDN – vrchní sestra.

ZDN 900020102

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 Jičín, 
tel. 493 582 111, fax 493 523 514, 
e-mail: nemjc@nemjc.cz, přijme 
lékaře na oddělení ORL.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, občanská 
a morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
Nabízíme: dobré pracovní a platové 
podmínky, zaměstnanecké benefity, 
možnost přidělení bytu.
Nástup možný ihned.
Bližší informace podá primář 
MUDr. Martin Kracík,  
tel. 493 582 321 nebo  
e-mail:  martin.kracik@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na personální 
oddělení nebo na:  e-mail:  
hana.kalenska@nemjc.cz

ZDN 900020106

Lékař/lékařka

Nabízíme uplatnění lékařům 
všech specializací v ČR.
V případě zájmu zašlete CV  
na: medical@optima-recruit.cz,  
tel. 739 571 561.

ZDN 900020109

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice  
T. Bati, a. s., ve Zlíně
přijme do pracovního poměru lékaře 
na oddělení zobrazovacích metod.
Požadavky: atestace v oboru 
radiologie a zobrazovací metody 
(radiodiagnostika).
Nabízíme: perspektivní zaměstnání 
v moderním prostředí, odborný růst, 
ubytování.
Bližší informace:  
primář MUDr. Jiří Tesař, e-mail: 
tesar@bnzlin.cz, tel. 577 552 825.
Přihlášky zasílejte na 
e-mail: dostalova@bnzlin.cz 
Písemně: KNTB, a. s., Útvar řízení 

lidských zdrojů, Havlíčkovo nábřeží 
600, 762 75 Zlín.       ZDN 900020112

Lékař/lékařka

Lékaře na celý úvazek pro 
Toxikologické informační 
středisko Kliniky nemocí 
z povolání, Na Bojišti 1, 
Praha 2, přijme Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze.
Požadujeme: atestaci z anesteziologie 
a resuscitace, pediatrie, pracovního 
nebo všeobecného, popř. interního 
lékařství, znalost práce s PC, zájem 
o toxikologii, alespoň pasivní znalost 
AJ, znalost dalšího jazyka vítána.
V případě zájmu zašlete životopis na 
e-mail: daniela.pelclova@vfn.cz nebo 
zak.jiri@vfn.cz, telefon 224 964 536  
primář MUDr. Jiří Žák, CSc.

ZDN 900019836

Lékař/lékařka

Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov,  
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru:
l  lékaře s atestací, ve specializační 

přípravě, příp. absolventa LF 
v oboru dětské lékařství, vnitřní 
lékařství a urologie

l  lékaře diabetologa
Nabízíme moderně vybavená 
pracoviště, perspektivu dalšího 
odborného růstu, možnost 
celoživotního vzdělání, 
nadstandardní platové podmínky, 
zajištěné ubytování.
Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Ivan Pavlák, 
náměstek LPP, tel. 554 690 144, 
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz
Sdružené zdravotnické zařízení 
Krnov, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov.

ZDN 900019526

Lékař/lékařka

Lázně v jižních Čechách, 
zaměřené na léčbu poruch 
pohybového ústrojí,
přijmou lékaře na plný  
nebo částečný úvazek.
Máme zájem i o absolventy a lékaře 
v důchodu.
Nabízíme: smluvní mzdu, ubytování 
i pro celou rodinu, příjemné 
pracovní prostředí.
Nástup možný ihned.
Bližší informace K. Sedláková,  
tel. 381 476 392, 777 710 223,  
e-mail: personal@laznebechyne.cz

ZDN 900019425

Laborant/laborantka

Revmatologický ústav,  
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
přijme: 1 RDG laboranta(ku).
Kvalifikační předpoklady:  
ukončené vzdělání v příslušném 
oboru (SZŠ, VZŠ), registrace.
Nástup možný ihned 

nebo podle dohody.
Pracoviště je jednosměnné,  
soboty a neděle volné.
Platové zařazení podle předpisů pro 
příspěvkové organizace, příplatky.
Ubytování nejsme schopni zajistit.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu 
Revmatologického ústavu, případně 
e-mailem na stri@revma.cz
Bližší informace 
P. Kinclová, tel. 234 075 338,  
nebo V. Střídová, tel. 224 912 934. 

ZDN 900019529

Více pozic

Klinika ESET
přijme:
l  psychiatra pro práci v ambulanci
l  psychiatra na pozici ved. lékaře 

oddělení a stacionáře pro 
organické psychické poruchy

l  klinického psychologa, 
specializace na děti i dospívající

l  psychiatrickou sestru pro práci ve 
vlastním prostředí pacienta

Strukturované CV zasílejte  
na: ESET, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax: 242 485 855.

ZDN 900019349

Praktický lékař

Ordinace v Praze 5
hledá lékaře/lékařku na částečný 
úvazek pro ordinace praktického 
lékaře (2 dny v týdnu).
Nástup 3/2010.
Dlouhodobá spolupráce vítána, 
možno i na dobu určitou.
Platové podmínky a ordinační doba 
podle dohody. Moderní prostředí, 
výborná dopravní dostupnost MHD 
i autem. Více na tel. 732 619 098.

ZDN 900019227

Fyzioterapeut/ka

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

ZDN 900019236

Lékař/lékařka LSPP

Poliklinika Šustova
přijme pro nově zřizovanou LSPP 
(od 4/2010) lékaře/ky pro dospělé + 
sestry.
Ordinační doba: po–pá: 19.00 až 
07.00 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 h na mobil: 
777 660 228.              ZDN 900019254 In
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