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Výběrová řízení

Primář
Nemocnice 
Třebotov, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice:

    Primář lůžek následné 
péče (85 lůžek)

Požadujeme:
•   specializovanou 

způsobilost v některém 
základním oboru (interna, 
geriatrie, neurologie, 
chirurgie, anestezie 
a resuscitace apod.), 

•   minimálně 8 let praxe,
•   primářskou licenci,
•    velmi dobré organizační 

a komunikační schopnosti, 

bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost.

Přihláška musí obsahovat: 
•   strukturovaný 

profesní životopis,
•   ověřené kopie dokladů 

o dosaženém nejvyšším 
vzdělání a licence ČLK, 

•   výpis z evidence rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce,

•   návrh vlastní koncepce 
řízení a rozvoje oddělení 
(max. 1 str. A4).

Nabízíme:
•   motivující finanční ohodnocení,
•   atraktivní pracovní prostředí 

(lesopark v blízkosti Prahy),
•   možnost ubytování,
•    řízení zkušeného 

vyškoleného personálu,
•    5 týdnů dovolené 

Nástup od 15. 4. 2012 
nebo po dohodě. 

Kontakt: Sabina Petrtýlová, 
manažerka zdravotnických 
agend, tel.: 777 855 256, 
e-mail: sabina.petrtylova@
nemocnice.trebotov.cz 

Přihlášku doručte do 15. 4. 2012  
(včetně) na adresu:  
Nemocnice Třebotov, a. s., 
V Lesoparku 81, 252 26 Třebotov, 
s označením obálky „Výběrové 
řízení – NEOTVÍRAT“.

ZDN A121004718

Volná místa 

Lékařka
Panochova nemocnice 
Turnov, s. r. o.,
příjme do vedlejšího 
pracovního poměru 
v rozsahu 0,2 úvazku 
lékařku-gynekoložku 
(i bez specializované 
způsobilosti). 

Podmínkou je bazální 
znalost provozu 
gynekologické ambulance, 

komunikativnost a vstřícný 
postoj k pacientkám.
Nabízíme nadstandardní 
platové podmínky, 
dobrý kolektiv, v případě 
zájmu i zdokonalení 
operačních dovedností.

Kontakt: MUDr. Petr Lidák 
– primář, tel.: 777 157 264.

ZDN A121004730

Více pozic
Jednatel Nemocnice 
Boskovice, s. r. o., 
Otakara Kubína 179, 
680 21 Boskovice,
přijme lékaře se 
specializovanou 
způsobilostí v oboru:

   Gastroenterologie 
     Kardiologie 
   Urologie 
   Dětské lékařství L2 a L3 
(nástavbová atestace 
z neonatologie výhodou, 
možnost funkčního místa)
   Dětská endokrinologie 
   Radiologie a zobrazovací 
metody (L1, L2, L3, možná 
dohoda o pracovní činnosti)
   Mikrobiologie 

Kvalifikační předpoklady: 
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovaná 

způsobilost v oboru.

Požadavky:
•   občanská a morální 

bezúhonnost,
•   způsobilost k výkonu 

povolání lékaře podle 
zákona č. 95/2004 Sb.

K písemné přihlášce 
je nutné doložit:
•    strukturovaný 

životopis s uvedením 
údajů o dosavadních 
zaměstnáních,

•   ověřené fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,

•   platný výpis 
z rejstříku trestů,

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

Nabízíme:
•   smluvní mzdu,
•   podporu profesního růstu,
•   pracovní poměr na 

dobu neurčitou,
•   možnost kratšího úvazku,
•   možnost ubytování.

Předpokládaný nástup: 
dle dohody.

Písemné přihlášky zasílejte 
na adresu: Nemocnice 
Boskovice, s. r. o., 
Olga Slezáková  
– asistentka jednatele, 
Otakara Kubína 179, 
680 21 Boskovice. 
Tel.: 515 6491 101, 
724 696 024, e-mail: 
olga.slezakova@nembce.cz

ZDN A121004727

Lékaři/lékařky
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme:

   Lékaře/lékařky  
na oddělení neurologie

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru neurologie nebo 
ukončený základní interní 
či neurologický kmen 
(případně 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.

10. 4. 2012

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

personální inzerce
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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,
•     zaměstnanecké výhody 

(například 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 A121004724

Lékaři
Kardia, s. r. o. – nestátní  
zdravotnické zařízení se 
zaměřením na pracovně  
lékařskou a preventivní  
péči 

hledá do svého týmu:
   Lékaře do ambulancí  
pro lokality Praha,  
Brandýs nad Labem, 
Kladno, Pardubice 
a Frenštát pod Radhoštěm

Požadujeme: 
•   odbornost pracovní, 

interní nebo praktické 
lékařství, případně hygiena 
(možno i absolvent),

•    ochotu dále se vzdělávat, 
•   spolehlivost, 

komunikativnost a vstřícnost. 

Nabízíme: 
•   zajímavé finanční ohodnocení, 
•   benefity, 
•   odborné zaškolení, 

vedení a vzdělávání. 

Kontakt: Mgr. Zuzana 
Trpáková, tel. 724 535 282, 
e-mail: jobs@kardia.cz

ZDN A121004721

Lékař – stomatolog
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 
přijme na plný/částečný 
úvazek lékaře – stomatologa.

Požadujeme: 
•   předepsanou kvalifikaci,
•   aktivní znalost angličtiny,
•    uživatelskou znalost PC,
•    flexibilitu, spolehlivost, 

zodpovědnost,
•   klientský přístup 

k pacientům.
 
Nabízíme: 
•    příjemné pracovní prostředí,
•   stabilní zázemí 

nadnárodní společnosti,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•    odpovídající platové 

ohodnocení,
•     5 týdnů dovolené,
•   další firemní benefity.

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

ZDN A121004034

Lékaři
NZZ 
přijme PL, PLDD, 
dermatovenerologa 
a gynekologa 
do zaměstnaneckého poměru. 

Nabízíme motivační 
ohodnocení a stabilní 
zaměstnání v Praze.

Kontakt: tel.: 606 706 333; 
e-mail: daniela.pauknerova@ 
comitia-zdravotni.cz 

ZDN A121004026

Různé

Pronájem prostor
Prostory v Brně 
– Černých Polích
vhodné pro ordinaci, 
nejlépe praktického lékaře. 
Jedná se o byt 3+1, 
78 m2, s možností 
samostatného vstupu.
Nájem 13 tis./měsíčně, 
bez energií. 

Více info na tel.: 776 702 701.
ZDN A121004715

Pronájem prostor
Poliklinika Malešice, 
Praha 10, Plaňanská 1,
nabízí k pronájmu 
prostory pro ordinace 
s výměrou od 25 do 260 m2 

k rozšíření poskytovaných 
zdravotnických služeb. 
Nájemné od 1770 Kč/m2. 
Vhodné i pro větší pracoviště 
pod samostatným uzavřením 
nebo pro několik samostatných 
menších pracovišť. 
V budově jsou zastoupeny 
nejrůznější lékařské obory 
a k dispozici jsou služby 
jako biochemická laboratoř, 
RTG, prodejna PZT,  
lékárna, optika atd. 

Bližší informace o možnostech 
pronájmu podá: Ing. Michaela 
Denderová, tel.: 281 019 251, 
e-mail: denderova@medifin.eu,  
www.medifin.eu

ZDN A121004712

Pronájem sálu
Pronájem chirurgického 
sálu v centru Brna
(instrumentářka 
a anesteziolog).
Možnost dospání pacienta 
v délce 24 hod.
Kontakt: 
tel.: 725 818 811, e-mail: 
info@esteticke-centrum.cz

ZDN A121004709

personální inzerce 
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