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n Výběrová řízení

Více pozic

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni a ředitelka  
FN v Plzni
vypisují výběrová řízení na tato 
pracovní místa:
l  zástupce přednosty Ústavu 

klinické biochemie 
a hematologie pro výchovnou 
a vědeckou činnost

l  vedoucí ústavu hygieny

Pracoviště: ÚKBH, FN Plzeň,  
alej Svobody 80, Ústav hygieny, 
Lidická 4, Plzeň
Datum nástupu: 1. 3. 2010  
(event. podle dohody).
Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru,
vědecko-pedagogická hodnost, 
kvalifikace a praxe v oboru, 
publikační činnost.

Další požadavky: osobní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
kolektivu, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
úředně ověřenými kopiemi 
dokladů o vzdělání a dosažených 
vědecko-pedagogických 
hodnostech, přehledem vědecké 
a publikační činnosti a čestným 
prohlášením o trestní 
bezúhonnosti je třeba zaslat do  
30 dnů od data zveřejnění 
výběrového řízení v hromadném 
sdělovacím prostředku s celostátní 
působností na adresu:  
Děkanát Lékařské fakulty
UK v Plzni, Personální oddělení, 
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 101001719

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo akademického 
pracovníka – učitele vysoké školy 
pro Chirurgickou kliniku UK  
2. LF a FN Motol. 
Požadavky na uchazeče: absolvent 
lékařské fakulty, atestace v oboru, 
výhledově práce v Ph.D. programu, 
komunikační znalost AJ – 
schopnost výuky v anglickém 
jazyce.
Dále požadujeme předpoklady pro 
vědecko-výzkumnou 
a pedagogickou činnost, morální 
a občanskou bezúhonnost.
Platové podmínky podle Vnitřního 
mzdového předpisu UK, nástup 
podle dohody.
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 

průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a alespoň 2 referencemi přijímá do 
30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát UK 2. LF, 
personální oddělení, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101001617

Primář/primářka

Ředitel Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady, 
Šrobárova 50, Praha 10
vyhlašuje výběrové řízení na 
zástupce přednosty Ústavu 
patologie pro LPP.
Podmínky pro přihlášení do 
výběrového řízení: dosažení 
nejvyššího kvalifikačního stupně 
v oboru patologie, deset let praxe 
v oboru, splnění podmínek pro 
přiznání primářské licence ČLK, 
organizační schopnosti 
a zkušenosti s vedením kolektivu, 
morální bezúhonnost a povahové 
vlastnosti umožňující práci v týmu.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Zdeněk Pastyřík, 
vedoucí personálního odboru, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 
e-mail: pastyrik@fnkv.cz 
Info na tel. 267 162 945 

ZDN 101001724

Vrchní sestra

Nemocnice s poliklinikou 
v Semilech
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení místa vrchní sestra 
kožního oddělení. 
Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost v oboru všeobecná 
sestra podle zákona č. 96/2004 Sb., 
specializovaná způsobilost, VZŠ 
nebo VŠ vzdělání v oboru 
ošetřovatelství, osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu.
Nejméně 5 let praxe všeobecné 
sestry, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti, dobrá 
znalost práce na PC.
K přihlášce doložte: strukturovaný 
životopis s přehledem profesní 
praxe, kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů. 
Přihlášky přijímá do 22. 2. 2010  
do 12 hod. ředitelství NsP 
v Semilech, 3. května 421,  
513 31 Semily.
Kontakt:  
helena.hejdukova@nemsem.cz

ZDN 101001683

Praktický lékař

Domov pro seniory Chodov, 
Donovalská 2222,  
149 00 Praha 4

vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice
praktického lékaře pro své nestátní 
zdravotnické zařízení.
Požadujeme: VŠ vzdělání  
s I. stupněm atestace, občanskou 
a morální bezúhonnost, následné 
uzavření pracovního poměru na 
plný pracovní úvazek.
Strukturovaný životopis  zasílejte 
do 12. 2. 2010 včetně na výše 
uvedenou adresu nebo 
elektronicky na e-mail:
jana.klimova@seniordomov.cz
Bližší informace na tel.  
267 907 433 – J. Klímová,  
267 907 435 – Ing. J. Hálová.

ZDN 101001623

Přednosta/přednostka

Děkan 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole
vypisují výběrové řízení na 
obsazení pracovního (funkčního) 
místa přednosta/ka III. chirurgické 
kliniky 1. LF UK a FNM, současně 

pro uchazeče o tuto funkci i na 
místo profesora/ky nebo
docenta/ky se zaměřením na 
všeobecnou chirurgii nebo hrudní 
chirurgii.
Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 10. 2010.
Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru,
vědecko-pedagogický titul 
profesor/ka nebo docent/ka, 
pedagogická praxe min. 5 let, 
specializovaná způsobilost 
v oboru, 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, přehledem vědecké 
a publikační činnosti, výpisem 
z trestního rejstříku (ne staršího  
3 měsíců), osvědčením podle 
zákona č. 451/91 Sb. spolu 
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s čestným prohlášením, souhlasem 
v souladu se zákonem o ochraně 
osob. 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 101001462

Více pozic

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení na 
obsazení funkcí:
l  vrchní sestra Kliniky dětského 

lékařství
Kvalifikační požadavky: ukončené 
nebo zahájené vysokoškolské 
vzdělání (Bc., Mgr.), specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
v pediatrii se zaměřením na 
intenzivní péči nebo na 
ošetřovatelskou péči ve vybraných 
klinických oborech, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, praxe 
minimálně 5 let v oboru, morální 
a občanská bezúhonnost, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce je nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení, a návrh koncepce řízení 
ošetřovatelské péče na pracovišti.

l  vrchní sestra Léčebny 
dlouhodobě nemocných 
Klokočov

Kvalifikační požadavky: ukončené 
nebo zahájené vysokoškolské 
vzdělání (Bc., Mgr.), specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
o pacienty ve vybraných klinických 
oborech se zaměřením na 
ošetřovatelskou péči o pacienty 
v gerontologii nebo ošetřovatelská 
péče o pacienty ve vybraných 
klinických oborech, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, praxe 
minimálně 5 let v oboru, morální 
a občanská bezúhonnost, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce je nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení, a návrh koncepce řízení 
ošetřovatelské péče na pracovišti.

l  staniční sestra stanice B 
LDN Klokočov

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, specializace 

v oboru ošetřovatelská péče 
o pacienty ve vybraných klinických 
oborech, osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, praxe 
minimálně 5 let v oboru, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

l  staniční sestra stanice JIP II 
Neurochirurgické kliniky

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
v anesteziologii, resuscitaci 
a intenzivní péči, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, praxe 
minimálně 5 let v oboru, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

l  úseková sestra úseku 
elektrofyziologie Kliniky dětské 
neurologie

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
o pacienty ve vybraných klinických 
oborech se zaměřením na 
ošetřovatelskou péči o pacienty 
s neurologickým onemocněním, 
osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu, praxe 
minimálně 5 let v oboru, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

l  úseková sestra pracoviště 
angiolinky Ústavu 
radiodiagnostického

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
v anesteziologii, resuscitaci 
a intenzivní péči, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, praxe 
minimálně 5 let v oboru, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

Přihlášky přijímá do 1. 3. 2010  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 101001523

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 
farmakologického ústavu 1. LF UK 
a VFN současně pro uchazeče 
o tuto funkci i na místo  
profesora/ky nebo docenta/ky  
se zaměřením na lékařskou 
farmakologii.
Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 11. 2010.
Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
lékařství, vědecko-pedagogický 
titul profesor/ka nebo docent/ka 
v oboru lékařské farmakologie, 
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, 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 
osob. 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 101001458

n Volná místa

Lékař/lékařka

Hospic Dobrého Pastýře 
v Čerčanech
přijme atestovaného lékaře na 
úvazek 1,0 pro práci v lůžkové části 
hospice, ambulanci paliativní 
medicíny a mobilním hospici.
Kontakt: e-mail:  
dvorakova@centrum-cercany.cz

ZDN 101001716

Vedoucí

Hospic Dobrého Pastýře 
v Čerčanech
přijme vedoucí/ho sociálních 
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služeb, který/která bude 
zodpovídat za chod a koordinaci 
sociální péče o pacienty lůžkové 
i terénní části hospice.
Kontakt: e-mail:  
matouskova@centrum-cercany.cz

ZDN 101001716

Lékař/lékařka

Ambulance PL v Brně 
s kurativní i ZPP náplní
přijme lékaře/ku na částečný 
úvazek (2 dny v týdnu).
Vhodné jak pro naše kolegy 
důchodového věku, tak pro lékařky 
na MD s možností postupného 
navýšení úvazku až na 1,0, event. 
i pro lékaře s interní atestací se 
zájmem o rekvalifikaci na PL.
Nástup 1. 9. 2010 (event. i dříve), 
příznivé platové podmínky.
Bližší informace na e-mail:  
info@tmhklinika.cz

ZDN 101001699

Patolog

FNKV ústav patologie
přijme lékaře-patologa.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru podle zákona 
č. 95/2004 Sb. (atestace v oboru 
patologické anatomie výhodou).
Nástup podle dohody.
Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, zázemí stabilní 
nemocnice v centru Prahy, pro 
mimopražské uchazeče možnost 
přechodného ubytování, hlídání 
dětí ve vlastním zařízení, 
zaměstnanecké benefity. 
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Zdeněk Pastyřík, 
vedoucí personálního odboru, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 
e-mail: pastyrik@fnkv.cz  
Info na tel. 267 162 945.

ZDN 101001690

Lékař/lékařka

Karvinská hornická 
nemocnice a. s., 
akreditované zdravotnické 
zařízení
přijme lékaře pro:
l  oddělení závodní  

preventivní péče
Kvalifikační požadavky: 
specializovaná způsobilost v oboru 
všeobecné nebo vnitřní lékařství 
vítána, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.

l  oddělení nemocí z povolání 
a pracovní lékařství

Kvalifikační požadavky: 
specializovaná způsobilost v oboru 
vítána, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona

č. 95/2004 Sb.
Nabízíme smluvní plat, 
zaměstnanecké výhody, možnost 
pronájmu bytu, týmovou práci ve 
špičkově vybavené nemocnici. 
Kontaktní osoba:  
Karvinská hornická nemocnice a. s., 
ing. Janko, Zakladatelská 975/22, 
735 06 Karviná-Nové Město, 
e-mail: janko@khn.cz,  
tel. 596 380 555.

ZDN 101001519

Mikrobiolog – bakteriolog

FNKV  Ústav lékařské 
mikrobiologie
přijme mikrobiologa – bakteriologa.
Požadavky: VŠ vzdělání.
Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, zázemí stabilní 
nemocnice v centru Prahy, pro 
mimopražské uchazeče možnost 
přechodného ubytování, hlídání 
dětí ve vlastním zařízení, 
zaměstnanecké benefity. 
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Zdeněk Pastyřík, 
vedoucí personálního odboru, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 
e-mail: pastyrik@fnkv.cz.  
Info na tel. 267 162 945.

ZDN 101001695

Sestra

Nestátní zdravotnické 
zařízení
přijme na zkrácený úvazek 
audiologickou sestru.
Práce ve smluvním zařízení 
společnosti ve spolupráci 
s lékařem.
Požadujeme: praxi v oboru, 
spolehlivost, pečlivost.
Kontaktní osoba:  
Mgr. Lenka Šmídová,  
e-mail: smidova@medikaal.cz

ZDN 101001634

Praktický lékař/lékařka

Ordinace v Praze 7
hledá lékaře/lékařku na částečný 
úvazek do ordinace PL pro dospělé 
(2–3 dny v týdnu).
Dlouhodobá spolupráce vítána, 
pozdější převzetí praxe možné.
Platové podmínky a ordinační 
doba podle dohody.
Tel. 602 728 095.

ZDN 101001528

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.
přijme lékaře/lékařku pro závodní 
preventivní péči.
Počet: 1
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru vnitřní 

lékařství nebo všeobecné praktické 
lékařství, schopnost samostatné 
práce, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: nadstandardní smluvní 
plat (od 60 000 Kč), profesní růst, 
možnost ubytování, 
zaměstnanecké benefity.
Předpokládaný nástup: únor 2010.
Kontakt: Ivana Manová,  
e-mail: ivana.manova@nemlib.cz, 
tel. 485 312 794.
Životopisy zasílejte na e-mailovou 
nebo níže uvedenou adresu: 
Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
Ivana Manová, personální 
oddělení, Husova 10,  
460 63 Liberec 1-Staré Město.

ZDN 101001516

Laborant/laborantka

Laborantku(ta) do 
cytogenetické laboratoře 
Ústavu biologie a lékařské 
genetiky přijme Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze.
Profesní životopis se žádostí 
o přijetí zasílejte elektronicky na 
adresu: lenka.malinova@vfn.cz

ZDN 101001454

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 101000960

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 101000913

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 101000636

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře pro pracoviště: ARO, 
chirurgie, interna, neurologie, 
gynekologie, radiodiagnostické 
odd., hematologie, urologie, odd. 
klinické biochemie, plicní 
oddělení, dětské 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 101000749
 

n Hledám práci
Lékařka ARO, II. atestace, 
přijme práci v Praze na malý úv.  
či DPČ (při MD), tel. 776 805 608.

ZDN 101001342

n Prodám
Prodám k okamžitému užití 
lékařský ergometr Cattey 
s ergometrickým programem 
BTL, v užívání 5 let, plně 
funkční.
Kontakt: tel. 603 321 521.

ZDN 101001626

n Různé
Vedení účetnictví, daňové 
evidence, zpracování mezd, 
zpracování daňového 
přiznání, zastupování na 
úřadech.
Kontakt: Věra Nováková, 
tel. 604 447 318, 222 968 445,  
e-mail: novakova.v@seznam.cz
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