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n Výběrová řízení

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo 1 akademického 
pracovníka – učitele vysoké školy 
pro Kliniku dětské hematologie 
a onkologie 2. LF UK a FN Motol 
(zástup po dobu mateřské 
a rodičovské dovolené).
Požadavky na uchazeče: absolvent 
lékařské fakulty, aktivní znalost AJ, 
předpoklady pro výuku mediků.
Dále požadujeme předpoklady pro 
vědeckou a pedagogickou činnost, 
morální a občanskou bezúhonnost.
Nástup podle dohody.
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 

výběrového řízení:  
Děkanát UK 2. LF, personální 
oddělení, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101004005

Přednosta/ka

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole
vypisují výběrová řízení na dobu 
určitou na místa přednostů/tek 
klinik a ústavu:
l  přednosta/ka Interní kliniky 
l  přednosta/ka Pneumologické 

kliniky
l  přednosta/ka Dětské 

psychiatrické kliniky
l  přednosta/ka Kliniky 

rehabilitace a tělovýchovného 
lékařství

l  přednosta/ka Ortopedické 
kliniky – Dětské a dospělé 
ortopedie a traumatologie

l  přednosta/ka Kliniky nukleární 
medicíny a endokrinologie

l  přednosta/ka Gynekologicko- 
-porodnické kliniky

Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání a specializace 
v příslušném oboru,  
vědecko-pedagogický titul profesor 
nebo docent, osobní a profesní 
předpoklady pro řízení kliniky, 
pedagogická praxe v oboru, 
koncepce pracoviště – maximálně 
3 strany, vědecká a publikační 
činnost, morální a občanská 
bezúhonnost, osvědčení podle 
zákona č. 451/91 Sb.

l  přednosta/ka Ústavu lékařské 
mikrobiologie

Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání a specializace 
v příslušném oboru,  
vědecko-pedagogický titul profesor 
nebo docent, případně možnost 
habilitace v blízké době, osobní 
a profesní předpoklady pro řízení 
kliniky, pedagogická praxe 
v oboru, koncepce pracoviště – 
maximálně 3 strany, vědecká 
a publikační činnost, morální 
a občanská bezúhonnost, 
osvědčení podle zákona  
č. 451/91 Sb.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
výpisem z trestního rejstříku  
(ne staršího 3 měsíce) a alespoň  
3 referencemi přijímá do 30 dnů 
po zveřejnění výběrového řízení: 
Děkanát UK 2. LF, personální 
oddělení, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101004012

Přednosta/ka

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitelka Fakultní 
nemocnice Na Bulovce
vypisují výběrové řízení na dobu 
určitou na místo přednosta/ka 
Dermatovenerologické kliniky.
Požadavky na uchazeče: VŠ 
vzdělání lékařského směru, 
specializace v příslušném oboru, 
vědecko-pedagogický titul profesor 
nebo docent, osobní a profesní 
předpoklady pro řízení kliniky, 
pedagogická praxe v oboru, 
koncepce pracoviště – maximálně 
3 strany, vědecká a publikační 
činnost, morální a občanská 
bezúhonnost, osvědčení podle 
zákona č. 451/91 Sb.
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
výpisem z trestního rejstříku  

(ne staršího 3 měsíce) a alespoň  
3 referencemi přijímá do 30 dnů 
po zveřejnění výběrového řízení: 
Děkanát UK 2. LF, personální 
oddělení, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101004008

Primář/primářka

Předseda představenstva 
Nemocnice Písek, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
primář/primářka 
radiodiagnostického oddělení.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, minimálně  
10 let praxe v oboru, 
specializovaná způsobilost, licence 
ČLK pro výkon vedoucího lékaře 
v oboru radiologie a zobrazovací 
metody, manažerské předpoklady, 
morální a občanská bezúhonnost.
Nabízíme: smluvní mzdu, benefity 
podle kolektivní smlouvy, pracovní 
pozici v akreditované nemocnici, 
možnost plné realizace v oboru, 
podporu osobního rozvoje 
i rozvoje oddělení. 
K přihlášce je nutné doložit: 
strukturovaný životopis, osobní 
dotazník, fotokopie dokladů 
o vzdělání, výpis z rejstříku trestů 
(ne staršího 3 měsíce) a návrh 
koncepce rozvoje 
radiodiagnostického oddělení 
v rozsahu maximálně 2 stran A4.
Přihlášky se přijímají do 31. 3. 2010 
na adrese: Nemocnice Písek, a. s., 
sekretariát představenstva,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek.
Případné další informace  
na tel. sekretariátu 382 772 001 
nebo na kontaktní e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz

ZDN 101004019

Vedoucí laborant/ka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou  
a 1. LF UK, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
vypisuje konkurzní řízení na 
obsazení funkce vedoucí 
laborantka oddělení klinické 
hematologie.
Požadavky: odborná způsobilost 
k výkonu povolání zdravotního 
laboranta podle zákona  
č. 96/2004 Sb., osvědčení 
o způsobilosti k výkonu činnosti 
bez odborného dohledu, zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 96/2004 Sb., 
nejméně 5 let výkonu 
zdravotnického povolání v obou 
zdravotní laborant, organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 
dobrá znalost práce s PC, PSS 
v managementu výhodou.
Požadované doklady k přihlášce: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, doklady o odborné In
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způsobilosti (kopie vysvědčení), 
doklady o bezúhonnosti (výpis 
z rejstříku trestů), doklady 
o zdravotní způsobilosti, osvědčení 
o způsobilosti k výkonu činnosti 
bez odborného dohledu.
Písemné nabídky přijímá do dvou 
týdnů od zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách 
sekretariát náměstka pro 
personální práci na výše uvedené 
adrese.

ZDN 101003988

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou  
a 1. LF UK, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru a lékaře/lékařku bez 
atestace s praxí alespoň 1 rok  
pro Chirurgickou kliniku.
Požadavky: praxe v oboru 
chirurgie alespoň 1 rok, odborná 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., zájem o obor.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup podle dohody.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč k rukám  
paní Márii Bergmanové.
Kontakt: e-mail:  
maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN 101003769

n Volná místa

Lékař/lékařka

Úrazová nemocnice v Brně
přijme lékaře s atestací nebo 
special. způsobilostí v oboru 
radiologie a zobraz. metod, s praxí 
CT a sonografie.
Info. na tel. 545 538 669, 
sekretariát náměstka pro LPP.

ZDN 101003763

Lékař/lékařka

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme lékaře na interní oddělení – 
atestace vítána, možno i absolvent.
Požadavky: VŠ, příp. I. nebo  
II. atestace.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Nabízíme: možnost ubytování, 
nadstandardní platové podmínky, 
dobrý kolektiv.
Kontakt: tel. 499 502 304,  
Česko-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,  
543 01 Vrchlabí nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN 101004016

Více pozic

Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra
přijme 1. 4. 2010 lékaře 
fyzioterapie a ORL   
na pracoviště v Praze.
Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do 14. PT podle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. + osobní 
příplatek.
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.
Bližší informace na tel. 
974 827 827 v odpoledních 
hodinách.
Svou nabídku můžete zaslat spolu 
s životopisem a tel. spojením  
na e-mail: sekretzzp@mvcr.cz  
nebo fax 974 827 256.

ZDN 101003993

Lékař/lékařka

Atestovaného lékaře se 
zájmem o geriatrii přijme 
Geriatrická klinika VFN 
v Praze.
Atestace z geriatrie vítána.
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 222 521 104,  
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.– 
přednostka nebo MUDr. Dagmar 
Pelíšková – primářka,  
e-mail: eva.topinkova@vfn.cz, 
dagmar.peliskova@vfn.cz

ZDN 101003997

Ergoterapeut

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme do pracovního poměru  
pro oddělení sociální péče 
ergoterapeuta. 
Požadujeme: vzdělání v oboru, 
odborná a specializovaná 
způsobilost podle zákona  
č. 96/2004 Sb., schopnost týmové 
práce, občanská bezúhonnost, 
znalost práce na PC, praxe v oboru 
vítána, není však podmínkou. 
Nabízíme: odpovídající pracovní 
a platové podmínky, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
příspěvky z fondu FKSP (sport, 
rekreace, vitaminy, penzijní 
připojištění), závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody. 
Nástup podle dohody.
Kontakt: vrchní sestra  
Jana Brožová, tel. 973 208 430, 
e-mail: Jana.Brozova@uvn.cz nebo 
personální asistentka Renata 

Bartáková, tel. 973 202 730,  
e-mail: Renata.Bartakova@uvn.cz

ZDN 101003772

Lékař/lékařka

Věznice Vinařice,  
okr. Kladno,
přijme praktického lékaře 
s atestací ze všeobecného 
lékařství.
Nabízíme: dobré platové 
podmínky, ubytování, dodatkovou 
dovolenou, vlastní stravovací 
zařízení.
Informace na tel. 312 291 748, 
312 291 760,  
e-mail: jcerny@vez.vin.justice.cz

ZDN 101003766

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru rehabilitační 
a fyzikální medicína, případně 
lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru, případně 
i absolventa.
Nástup možný ihned.
Možnost ubytování, případně  
i byt.
Nadstandardní platové podmínky.
Konkrétní podmínky budou 
dohodnuty při osobním jednání.
Přihlášky zasílejte na ředitelství 
nemocnice – Karla Čapka 589,  
397 23 Písek.
Kontakt: tel. 382 772 001,  
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz

ZDN 101003669

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 101000751

Lékař/fyzioterapeut

Rehabilitační centrum v Kataru – 
Dohá,
hledá: 3 lékaře s atestací – FBLR, 
neurologie nebo ortopedie, znalost 
angličtiny nutná; 2 fyzioterapeuty, 
praxe nejméně 3 roky, angličtina 
vítána.
Kontakt: MUDr. Afif Alsanabani, 
e-mail: afif@seznam.cz,  
tel. +420 602 138 407.

ZDN 101003666

n Pronájem

Pronajmeme lékařské 
ordinace ve druhém patře 
budovy s bezbariérovým 
přístupem na adrese Plzeň, 
Lochotínská 18, výhodná 
poloha v centru města, 
snadné parkování.
V přízemí je umístěna lékárna, 
v prvním patře lékařské ordinace.
Info: 604 225 533, 604 220 720.

ZDN 101003672

n Prodám

Prodám dobře zavedenou 
ordinaci praktického 
lékaře ve Vranově nad Dyjí, 
JM kraj, s 1700 
registrovanými pacienty.
Podpora obce při řešení ubytování 
lékaře s trvalým bydlištěm mimo 
region přislíbena.
Kontakt: e-mail: fkofron@oknet.cz, 
tel. +420 728 238 926.

ZDN 101003976

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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