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n Výběrová řízení

Radiologický asistent

RDG oddělení Nemocnice 
v Jablonci nad Nisou, p. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vedoucí radiologický asistent.
Požadavky na uchazeče: nejméně 
10 let praxe v oboru, strukturovaný 
životopis, fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání 
a specializaci, výpis z trestního 
rejstříku.

Kvalifikační požadavky: SŠ nebo 
VŠ vzdělání v oboru radiologický 
asistent, osvědčení MZd ČR 
o specializované způsobilosti 
v oboru.
Očekáváme: flexibilitu 
a samostatnost, dobré 
komunikační, organizační a řídící 
schopnosti, uživatelskou znalost 
práce s PC.

Nabízíme: zajímavou 
a odpovědnou práci v moderně 
vybaveném RDG pracovišti:  
1,5T MR, 40 MSCT, mamografický 
screening, UZ, digitální 
skiaskopická stěna, digitalizace 
skiagrafického provozu, velmi 
dobré finanční ohodnocení, 
příspěvky z fondu FKSP  
na kulturní akce a dovolenou, 
možnost zajištění ubytování 
v centru města a v blízkosti 
nemocnice.

Přihlášky včetně kopií 
o dosaženém vzdělání, se 
stručným životopisem a výpisem 
z rejstříku trestů, zasílejte  
do 30. 4. 2010 na adresu: 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., 
personální oddělení,  
Nemocniční 15,  
466 60 Jablonec nad Nisou.

ZDN 101005883

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem 
Masarykova onkologického 
ústavu
vypisují výběrové řízení  
na obsazení místa přednosty 
Kliniky radiační onkologie.

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
diplom (doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru, vědecko-pedagogický 
titul profesor nebo docent, 
habilitace ve smyslu platného  
VŠ zákona, předpoklady podle 
zákona č. 451/91 Sb., osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu kliniky, morální 
bezúhonnost.

Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., přehledem vědecké 
a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU,  
Komenského nám. 2, 662 43 Brno.
Informace na tel. 549 494 156  
nebo elektronicky:  
shornick@med.muni.cz

ZDN 101005691

Manažer/manažerka

Psychiatrická léčebna 
v Opavě
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
manažer/manažerka kvality.
Požadavky: VŠ vzdělání 
příslušného typu, zkušenosti 
s přípravou akreditace 
zdravotnických zařízení.
Ubytování je k dispozici.
Přihlášky zasílejte do 30. 4. 2010 
na adresu: Ředitelství PL Opava, 
Olomoucká 88, 746 01 Opava nebo 
na e-mail: plopa.hlb@coms.cz

ZDN 101005740

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem FN Brno
vypisují výběrové řízení na 
obsazení místa:
l  přednosty Neurochirurgické 

kliniky

l  přednosty Interní 
gastroenterologické kliniky

l  přednosty Kliniky ústní, čelistní 
a obličejové chirurgie

l  přednosty Kliniky nemocí 
plicních a TBC

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
diplom (doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru, vědecko-pedagogický 
titul profesor nebo docent, 
habilitace ve smyslu platného  
VŠ zákona, předpoklady podle 
zákona č. 451/91 Sb., osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu kliniky, morální 
bezúhonnost.

Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., přehledem vědecké 
a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů  
od zveřejnění ve Zdravotnických 

novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU,  
Komenského nám. 2, 662 43 Brno.
Informace na tel. č. 549 494 156 
nebo elektronicky: 
shornick@med.muni.cz

ZDN 101005688

Vedoucí oddělení

Středomoravská  
nemocniční a. s.,  
Mathonova 291/1,  
796 04 Prostějov
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pozice vedoucí oddělení 
zdravotních pojišťoven.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
(popřípadě SŠ s min. 5 let praxe 
v oboru), znalosti v oblastech: 
legislativy zdravotních pojišťoven 
se zaměřením především na oblast 
zdravotních výkonů, způsobů 
úhrad, metodiku vykazování 
zdravotní péče, metodika DRG 
výhodou, znalost práce na PC  
MS Office (zejména Excel) na 
vyšší uživatelské úrovni, dobré 
organizační schopnosti, 
samostatnost, zodpovědnost, 
flexibilitu, spolehlivost 
a bezúhonnost.
Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, další osobní rozvoj 

s možností zvýšení kvalifikace, 
zaměstnanecké výhody (5 týdnů 
dovolené, 4 dny pracovního volna 
na vzdělávání či rekonvalescenci, 
penzijní připojištění), adekvátní 
pracovní ohodnocení.
Přihlášku v označené obálce 
„Výběrové řízení“ se všemi 
náležitostmi zasílejte do  
15. 4. 2010 na adresu: 
Středomoravská nemocniční a. s., 
Mathonova 291/1,  
796 04 Prostějov.
Součásti přihlášky: koncepce 
oddělení zdravotních pojišťoven, 
životopis s údaji o dosažené praxi, 
osobní dotazník, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců), čestné 
prohlášení uchazeče, že proti 
němu není vedeno soudní řízení, 
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písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče v rámci 
výběrového řízení.
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Vlach, 
tel. 602 533 317,  
e-mail: ivo.vlach@nemsne.cz

ZDN 101005706

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem  
FN u svaté Anny v Brně
vypisují výběrová řízení na 
obsazení místa:
l  přednosty  

I. dermatovenerologické kliniky

l  přednosty Mikrobiologického 
ústavu

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
diplom (doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru, vědecko-pedagogický 
titul profesor nebo docent, 
habilitace ve smyslu platného  
VŠ zákona, předpoklady podle 
zákona č. 451/91 Sb., osobnostní 
a profesionální předpoklady  

pro řízení odborného a vědeckého 
týmu kliniky či ústavu, morální 
bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., přehledem vědecké 
a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU,  
Komenského nám. 2, 662 43 Brno.
Informace na tel. 549 494 156  
nebo elektronicky:  
shornick@med.muni.cz

ZDN 101005698

n Volná místa

Gynekolog/gynekoložka

Nestátní zdravotnické 
zařízení v centru Ostravy
přijme do pracovního poměru  
do gynekologické ambulance 
lékaře/lékařku s atestací v oboru 
gynekologie–porodnictví.

Pracovní úvazek 0,2–1,0.  
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 602 513 163.

ZDN 101006120

Fyzioterapeut/ka

Institut onkologie 
a rehabilitace Na Pleši s. r. o.
přijme do pracovního poměru 
fyzioterapeuta do jednosměnného 
provozu.
Praxe vítána, vhodné i pro 
absolventy.
Nabízíme ubytování 
v jednolůžkovém pokoji, event. 
možnost získání bytu.

Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@institut-ples.cz

ZDN 101006111

Lékař/lékařka

Institut onkologie 
a rehabilitace Na Pleši s. r. o.
přijme do pracovního poměru lékaře 
l  anesteziologa se 

specializovanou způsobilostí 
v oboru

l  chirurga se specializovanou 
způsobilost v oboru nebo 
v přípravě na ní

l  lékaře absolventa na plicní 
oddělení

l  pneumologa se specializovanou 
způsobilostí v oboru nebo 
v přípravě na ní

Požadujeme zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, znalost práce  
na PC. 

Nabízíme  ubytování, event. byt. 
Písemné nabídky s CV zasílejte na 
e-mail: personalni@institut-ples.cz

ZDN 101006107

Více pozic

Nemocnice Beroun
přijme lékaře na:
l  lůžkové oddělení fyziatrie 

a rehabilitačního lékařství 
přijme lékaře se zájmem o práci 
v oboru, nejlépe zařazeného  
do jeho přípravy  
(není podmínkou).

Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Písemné nabídky s profesním 
životopisem posílejte na e-mail: 
sekr@nember.cz

l  lůžkové oddělení fyziatrie 
a rehabilitačního lékařství 
přijme fyzioterapeuta/y  
se zájmem o práci na nově 
vybudovaném a přístrojově 
vybaveném pracovišti.

Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Písemné nabídky s profesním 
životopisem posílejte na e-mail: 
sekr@nember.cz

ZDN 101006160

Lékař/lékařka

Vsetínská nemocnice a. s. 
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oční oddělení. 
Požadavky: specializace v oboru, 
popř. zařazení do specializační 
průpravy (alespoň 2 roky).

Nabízíme: práci na moderně 
vybaveném pracovišti, aktivní 
výchovu v nitrooční operativě, 
přípravu k atestaci, bonusový systém 
volitelných výhod až 30 000 Kč 
(náborový příspěvek, příspěvek na 
bydlení a cestovné…).
Možnost nástupu i na částečný 
úvazek.

Kontakt: Vsetínská nemocnice a. s.,  
OŘLZ, Nemocniční 955,  
755 32 Vsetín, e-mail: 
konarikova@nemocnice-vs.cz,  
tel. 571 490 131

ZDN 101005992

Lékař/lékařka

Institut klinické 
a experimentální medicíny
přijme lékaře do ambulantního 
provozu na Radioizotopové 
pracoviště (oddělení nukleární 
medicíny).
Nástup podle dohody.
Písemné nabídky se stručným 
životopisem zasílejte  
na e-mail: jaol@ikem.cz
Informace na tel. 241 721 386.

ZDN 101006114

Lékař/lékařka

Svitavská nemocnice, a. s.
přijme lékaře 
l  na psychiatrické oddělení – spec. 

způsobilost vítána (možnost 
získání služebního bytu)

l  klinického psychologa  
– praxe vítána.

Bližší informace  
prim. MUDr. Kovářová,  
tel. 461 569 341, e-mail:  
kovarova@nemsy.cz. Písemné 
nabídky doplněné profesním 
životopisem zasílejte na adresu: 
Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy

ZDN 101005989

Lékař/lékařka

Nemocnice Český Krumlov, a. s.
přijme na oddělení následné péče 
kvalifikovaného lékaře v oboru 
geriatrie, interna nebo praktický 
lékař pro dospělé, vhodné i pro 
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aktivní důchodce – v případě 
nástupu bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši 50 000 Kč.
Výborné mzdové podmínky.
Možnost ubytování.
Bližší informace při osobním 
jednání.
Kontaktujte personální oddělení, 
tel. 380 761 361, e-mail:  
marie.markova@nemckr.cz

ZDN 101005868

Lékař/lékařka

Nemocnice Český Krumlov, a. s.
přijme lékaře urologa s plnou 
kvalifikací v oboru, s možností 
operativy a dalšího vzdělávání.
Výborné mzdové podmínky.
Možnost ubytování.
Bližší informace při osobním jednání.
Kontaktujte personální oddělení, 
tel. 380 761 361, e-mail:  
marie.markova@nemckr.cz

ZDN 101005871

Lékař/lékařka

Soukromé RDG odd. 
poliklinika Liberec
přijme lékaře raději s atestací na 
plný poliklin. provoz včetně UZ 
a MMG-screeningového centra.
Nabízíme nadstandardní platové 
ohodnocení, benefity, výhodnou 
prac. dobu.
Další informace při osobním jednání.
Kontakt: Dr. Bubeník  
tel. 731 720 348,  
e-mail: bubenik@rdglib.cz

ZDN 101005879

Praktický lékař

Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra ČR
přijme od 1. 5. 2010 praktického 

lékaře pro ordinaci v Olomouci.
Finanční ohodnocení podle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
platová třída 14, osobní příplatek 
podle dosahovaných výsledků.
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.

Bližší informace podá  
MUDr. Dybalová, tel. 974 721 245. 
Nabídku zašlete s životopisem a tel. 
spojením na e-mail: zduova@mvcr.cz 
nebo fax: 974 721 922

ZDN 101005684

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře na plný úvazek pro 
pracoviště:
l  ARO, chirurgie, interna, 

neurologie, gynekologie, 
radiodiagnostické odd., 
hematologie, urologie, odd. 
klinické biochemie, plicní 
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 101000753

Absolvent ARO

Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje
přijme do pracovního poměru 
absolventa na místo lékaře 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení. 

Pracoviště má udělenou akreditaci 
MZ ČR.

Požadujeme: zájem o obor. 
Nástup možný ihned, popř. podle 
dohody.

Nabízíme: výhodné mzdové 
podmínky, náborový příspěvek, 
možnost dalšího vzdělávání, práci 
v moderní společnosti, zaměstnanecké 
výhody, možnost ubytování.

Kontakt: Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje, MUDr. Stanislav 
Maršík, primář ARO, Máchova 400, 
256 30 Benešov, příp. e-mail: stanislav.
marsik@hospital-bn.cz,  
tel. 317 756 236, 377

ZDN 101005680

Více pozic

Klinika ESET
přijme
l  psychiatra/psychiatričku pro 

práci v ambulanci

l  psychiatra/psychiatričku na 
pozici ved. lékaře odd. 
a stacionáře pro organické 
psychické poruchy

l  klinického psychologa/
psycholožku, specializace na 
děti i dospívající

l  sestru pro práci v denním 
stacionáři

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

ZDN 101005020

n Prodej
Prodám prosperující  
RDG praxi v Praze 10.
Rozrůstající se lokalita,  
asi 15 000 výkonů za rok.
Rodinné důvody.
Kontakt: 728 132 923

ZDN 101004832

n Pronájem
Nabízíme k pronájmu 
prostory za účelem  
zřízení ordinace
(2 místnosti, zázemí pro zam. 
a čekárna) o výměře 58 m2 na 
adrese Roškotova 1/1225, Praha 4 
(naproti poliklinice DTC).
Vhodné pro interní obory.
K užívání ihned. Dostupné MHD. 
Cena pronájmu cca 16 tis. Kč. 
Kontakt: J. Kubínová,  
tel. 602 155 958

ZDN 101005875

Inzerce 101006284  
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