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n Výběrová řízení

Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst:
l  2 docenti, odborní asistenti 

nebo asistenti I. interní kliniky 
s částečnými úvazky 0,10

l  3 odborní asistenti nebo 
asistenti Dětské kliniky 
s částečnými úvazky 0,10

l  3 odborní asistenti nebo 
asistenti Kliniky zubního 
lékařství s úvazky 1,00

l  4 odborní asistenti nebo 
asistenti Centra pro výuku 
infekčního lékařství 
s částečnými úvazky 3x 0,10  
a 1x 0,20

Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v oboru, pedagogické 
schopnosti, předpoklady pro 
vědeckou a publikační činnost, 
znalost nejméně jednoho 
světového jazyka, práce s PC, 
morální bezúhonnost.
Přihlášky: doložené osobním 
dotazníkem, životopisem, 

fotokopiemi dokladů o kvalifikaci 
a přehledem vědecké a publikační 
činnosti, zašlete do 30 dnů  
po zveřejnění výběrových řízení  
ve Zdravotnických novinách na 
děkanát LF UP, personální referát, 
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN 10100113

Lékař/lékařka

Lázně Mšené, a. s.
vyhlašují výběrové řízení na pozici 
lékaře/ky s atestací FBLR.
Možnost HPP i dohody o pracovní 
činnosti.
Nabízíme možnost ubytování 
i další výhody.
Pracoviště Lázně Mšené, a. s., 
u Roudnice nad Labem. 
Požadujeme: znalost práce na PC, 
ČTR, ochotu, flexibilitu a kladný 
přístup ke klientům.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mail: ikoznarova@msene.cz 
tel. 724 805 699.

ZDN 101000984

Sestra

Lázně Mšené, a. s.
vyhlašují výběrové řízení na 
obsazení pozic všeobecných 
zdravotních sester s osvědčením 

k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu.
Možnost HPP i dohody o pracovní 
činnosti.
Nabízíme možnost ubytování 
i další výhody.
Pracoviště Lázně Mšené, a. s., 
u Roudnice nad Labem. 
Požadujeme: znalost práce na PC, 
ČTR, ochotu, flexibilitu a kladný 
přístup ke klientům.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mail: ikoznarova@msene.cz, 
tel. 724 805 699.

ZDN 101000981

n Volná místa

Fyzioterapeut

Sanatorium Klimkovice
hledá rehabilitační  
pracovníky – fyzioterapeuty  
do léčebny dospělých.
Možnost ubytování ve služebních 
bytech. 
Nástup dohodou. 
Zájemci volejte na tel. 556 422 128, 
603 446 907, nebo pište  
na e-mail: bpruskova@sanklim.cz

ZDN 101001144

Lékař/lékařka

Institut klinické 
a experimentální medicíny, 
Vídeňská 1958/9, Praha 4,
přijme pro Pracoviště preventivní 
kardiologie dva lékaře.
Požadujeme: I. atestaci či interní 
kmen, znalost AJ, práce na PC, 
předpoklady k výzkumné činnosti, 
kreativitu, komunikativní 
dovednosti.
Své strukturované životopisy 
zasílejte na e-mail: dash@ikem.cz

ZDN 101001122

Lékař/lékařka

Nabízíme uplatnění lékařům
všech specializací v ČR, NL, 
UK a DE.
V případě zájmu zašlete CV na 
e-mail: medical@optima-recruit.cz
Tel. 739 571 561 

ZDN 101000945

Lékař/lékařka

Nemocnice Milosrdných 
bratří ve Vizovicích
přijme lékaře na oddělení LDN,  
do interní ambulance a do funkce 
primáře oddělení LDN.
Požadavky pro funkci primáře: 
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atestace z vnitřního lékařství II. 
stupně nebo atestace z geriatrie, 
praxe 10 let.
Platební podmínky dohodou.
Tel. 731 621 234,  
e-mail: telupilova@nmbvizovice.cz

ZDN 101001128

Více pozic

Středomoravská  
nemocniční a. s.,
přijme do pracovního poměru:
l  farmaceuta do lékárny 

Nemocnice Přerov,  
Dvořákova 75, 751 52 Přerov

Požadujeme vysokoškolské 
vzdělání v oboru farmaceut, trestní 
bezúhonnost

l  lékaře na dialyzační oddělení 
Nemocnice Šternberk,  
Jívavská 20, Šternberk

Požadujeme vysokoškolské 
vzdělání v oboru všeobecné 
lékařství, výhodou specializovaná 
způsobilost ve vnitřním lékařství, 
nefrologii, úvazek 0,5

Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí, možnost dalšího 
vzdělávání, zaměstnanecké výhody 
(úhrada poplatku ČLK, ČLnK,  
5 týdnů dovolené, 4 dny 
pracovního volna na vzdělávání či 
rekonvalescenci, příspěvek  
na pojištění odpovědnosti vůči 
zaměstnavateli, penzijní 
připojištění), adekvátní pracovní 
ohodnocení, možnost ubytování

Kontaktní osoby:  
Mgr. Jana Růžičková, hlavní 
personalistka, tel. 585 315 835, 
e-mail: jana.ruzickova@nemsne.cz, 
MUDr. Marie Marsová, MBA, 
lékařská ředitelka,  
e-mail: marie.marsova@nemsne.cz

ZDN 101000987

Sekundární lékař/lékařka

Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM,
přijme sekundárního  
lékaře/lékařku s minimální praxí  
3 roky v oboru A + R.
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 101000906

Sestra

Praktická lékařka  
pro dospělé
hledá šikovnou sestru.
Nástup od 1. 5. 2010.  
Znalost práce s PC.

Tel. 606 324 888 (9.00–19.00),  
ev. ordinace tel. 242 486 476.

ZDN 101000923

Lékař/lékařka

Soukromé zdravotnické 
zařízení CLINICUM a. s. přijme:

l  praktického lékaře pro dospělé
l  kožního lékaře

Požadujeme: specializovanou 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb. v příslušném oboru, 
praxi v oboru, bezúhonnost, 
zodpovědnost, vstřícný přístup 
k pacientům.

Nabízíme: práci na HPP, plný 
i částečný úvazek, odpovídající 
mzdové ohodnocení, možnost 
dalšího vzdělávání, zaměstnanecké 
výhody.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt: tel. 266 006 384, e-mail: 
personalistika@euroclinicum.cz

ZDN 101000912

Lékař/lékařka

Poliklinika Budějovická 
Praha 4
přijme lékaře i na částečný úvazek 
v oboru: gynekologie, ortopedie, 
endokrinologie, kardiologie, 
hematologie, urologie, alergologie 
a imunologie.
Požadujeme specializovanou 
způsobilost v daném oboru.
Znalost angličtiny vítána.
Nabízíme zajímavé ohodnocení, 
podporu odborného růstu 
a dalšího vzdělávání, penzijní 
připojištění.
Nástup podle dohody.
Životopisy zasílejte na adresu: 
hana.zdenkova@mediconas.cz

ZDN 101000959

Lékař/lékařka LSPP

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

ZDN 900019257

Dermatolog

Hledáme kožního lékaře 
s atestací.  
www.achillea.cz,  
info tel. 603 222 123.

ZDN 101000075

Lékař/lékařka
Hradecké oční sanatorium, 
Hradec Králové
přijme ambulantního  
lékaře/lékařku-oftalmologa na plný 
úvazek, nejlépe s atestací I. či II. st. 
– není podmínkou – na pozici 
samostatně pracujícího lékaře.
Nástup možný ihned.

Nabízíme možnost dalšího 
profesního růstu.
Možnost operativy jak dětských, 
tak dospělých pacientů (přední 
segment).

Kontakt: MUDr. D. Horecký,  
tel. 602 587 177,  
e-mail: horecky@ocni-sanatorium.cz

ZDN 101000083

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov s. r. o.
přijme do pracovního poměru:
l  lékaře ARO, atestace vítána
Žádosti zasílejte  
na e-mail: jiri.patka@nemtur.cz

l  lékaře na gynekologicko- 
-porodnické oddělení s atestací

Žádosti zasílejte  
na e-mail: ales.mikl@nemtur.cz

l  lékaře na ortopedické oddělení, 
atestace vítána

Žádosti zasílejte  
na e-mail: dalibor.durda@nemtur.cz

ZDN 101000635

Více pozic

Klinika ESET
přijme
l  psychiatra pro práci 

v ambulanci

l  psychiatra na pozici vedoucího 
lékaře oddělení a stacionáře  
pro organické psychické 
poruchy

l  klinického psychologa, 

specializace na děti a 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 101000667

n Vzdělání
Institut rodinné terapie 
Praha 
otevírá v září 2010 už 
podevatenácté úvodní cyklus 
komplexního vzdělání v rodinné 
terapii.
Program má akreditaci pro 
zdravotnictví.

Hlavní lektorský tým: PhDr. Šárka 
Gjuričová, Mgr. Jiří Kubička, 
MUDr. Lea Brodová.  
Informace a přihlášky  
do 15. dubna 2010  
na www. rodinnaterapie.cz

ZDN 101001135

n Pronájem
Nabízím k pronájmu 
nebytové prostory  
v centru města Bílina.
Prostory jsou zkolaudované  
pro zubní ordinaci, umístěné 
v přízemí rodinného domu 
v celkové výměře 60 m2  
i s čekárnou a místností  
na sklad.
Kontakt: tel. 731 612 009,  
e-mail: SeidlPavel@email.cz

ZDN 101000920

Hledáme- v Praze pronájem 
operačního sálu a lůžek  
pro výkony jednodenní péče 
v gynekologii.
Kontaktní telefon  
+420 733 676 096.

ZDN 101000917

personální 
inzerce
je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
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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