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n Výběrová řízení

Více pozic

Děkan Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové  
a ředitel Fakultní 
nemocnice Hradec Králové
vypisují výběrové řízení na 
vedoucí pracovní (funkční) místa:
l  přednosta/ka Kliniky infekčních 

nemocí
Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 10. 2010.
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru 
(nebo habilitace v krátké době), 
soustavná pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN HK: 
magisterské VŠ vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
specializovaná způsobilost v oboru 
přenosné nemoci (infekční 
lékařství), klinická praxe nejméně 
10 let, předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého týmu 

v daném oboru, manažerské 
schopnosti (v případě, že uchazeč 
dosud neabsolvoval žádné 
formální manažerské vzdělávání, 
ochota absolvovat jej během 
prvního roku ve funkci).

l  přednosta/ka Kliniky ušní, 
nosní a krční

Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 10. 2010.
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně  
5 let, organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN HK: 
magisterské VŠ vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
specializovaná způsobilost v oboru 
otorinolaryngologie, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu v daném oboru, manažerské 
schopnosti (v případě, že uchazeč 
dosud neabsolvoval žádné 
formální manažerské vzdělávání, 
ochota absolvovat jej během 
prvního roku ve funkci).

l  přednosta/ka Ústavu soudního 
lékařství

Předpokládané jmenování  
do funkce k 1. 11. 2010.
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN HK: 
magisterské VŠ vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
specializovaná způsobilost v oboru 
soudní lékařství, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu v daném oboru, manažerské 
schopnosti (v případě, že uchazeč 
dosud neabsolvoval žádné 
formální manažerské vzdělávání, 
ochota absolvovat jej během 
prvního roku ve funkci).

l  vedoucí/ho subkatedry 
angiologie

Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 10. 2010.
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru 
(nebo předpoklad k brzkému 
dosažení), soustavná pedagogická 
praxe na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN HK: 
specializovaná způsobilost v oboru 
angiologie.

l  vedoucí/ho subkatedry 
nefrologie

Předpokládané jmenování  
do funkce po uzavření výběrového 
řízení.
Kvalifikační požadavky LF: profesor 
nebo docent příslušného oboru 
(nebo předpoklad k brzkému 
dosažení), soustavná pedagogická 
praxe na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Kvalifikační požadavky FN HK: 
specializovaná způsobilost v oboru 
nefrologie.

Na uvedená místa se vztahují 
podmínky zákona č. 451/91 Sb.
K přihlášce na vypsané místo je 
třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké 
a vědeckopedagogické hodnosti, 
koncepci řízení kliniky (ústavu), 

přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně 
činnosti publikační, souhlas 
v souvislosti se zákonem o ochraně 
osobních údajů. Platové podmínky 
podle mzdového předpisu 
Univerzity Karlovy v Praze  
a ve FN HK podle zákoníku práce, 
doplňujících nařízení vlády 
a podle kolektivní smlouvy. 

Přihlášky zasílejte do 30 dnů  
od zveřejnění na sekretariát 
děkana Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové, Šimkova 870, 
poštovní přihrádka 38,  
500 38 Hradec Králové.

ZDN 101006546

Více pozic

Děkan Lékařské fakulty UK 
v  Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na místa:
l  vedoucí/ho katedry interních 

oborů
Předpokládané jmenování do 
funkce k 1. 10. 2010.
Kvalifikační požadavky: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe  
na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.
Na uvedené místo se vztahují 
podmínky zákona č. 451/91 Sb.

l  učitel stomatologické kliniky 
s úvazkem 0,6 

Požadavky: absolvent magisterského 
studijního programu stomatologie 
nebo zubního lékařství nebo 
ekvivalentního zahraničního 
studijního programu, aktivní znalost 
anglického jazyka, znalost práce na 
PC, další znalost světového jazyka 
vítána, předpoklady pro učitelskou 
a vědeckou práci.

l  2 učitele Ortopedické kliniky 
s úvazky 0,6 a 0,8

Požadavky: absolvent lékařské 
fakulty, zdravotní způsobilost, 
spolehlivost, bezúhonnost, aktivní 
znalost anglického jazyka, znalost 
práce na PC, další znalost 
světového jazyka vítána.
K přihlášce na vypsané místo je 
třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké 
a vědeckopedagogické hodnosti, 
přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně činnosti 
publikační, na vedoucí/ho katedry 
koncepci řízení katedry, souhlas 
v souvislosti se zákonem o ochraně 
osobních údajů. Platové podmínky 
podle mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze. In
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Přihlášky zasílejte do 30 dnů od 
zveřejnění na sekretariát děkana 
Lékařské fakulty UK  
v Hradci Králové, Šimkova 870, 
poštovní přihrádka 38, 
500 38 Hradec Králové.

ZDN 101006549

Sekundární lékař/
/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního lékaře/lékařku 
pro II. interní kliniku.
Požadujeme: absolventa lékařské 
fakulty, atestace z vnitřního 
lékařství vítána, zájem o interní 
lékařství, praxe vítána, není 
podmínkou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.

Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů přijímá 
zaměstnanecký odbor FTNsP, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, 
paní Mária Bergmanová,  
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN 101006225

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  obálce označené 
„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, 
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 101005707

n Volná místa

Psychiatr

Psychiatrická léčebna Lnáře
hledá lékaře, příp. absolventa LF  
se zájmem o obor psychiatrie.
Nabízíme byt 3+1 přímo v areálu 
léčebny, dobré pracovní podmínky, 
nadstandardní platové ohodnocení, 
možnost odborného růstu, při 
stabilizační dohodě významný podíl 
na nákladech na vzdělání (úhrada 
seminářů, kurzů atd.).
Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel. 383 495 101, mobil: 724 002 111, 
e-mail: muchl@pllnare.cz , 
nebo adresa:  
Psychiatrická léčebna Lnáře,  
387 42 Lnáře.

ZDN 101006424

Lékař/lékařka

Hledám samostatně 
pracujícího lékaře
pro dermatovenerologickou 
ambulanci v Prostějově.  
Úvazek 0,75.
Je vítána zkušenost s dětskou 
dermatologií.
Nástup červen 2010.  
Kontakt 603 724 075

ZDN 101006420

Více pozic

Moderně zrekonstruovaná 
a nadstandardně vybavená 
Nemocnice Sušice o. p. s.
přijme:
l  sekundárního lékaře na interní 

oddělení s výhledem funkčního 
místa (atestace v oboru inter. 
lékařství, kardiologie apod.) 

l  lékaře pro lůžka následné péče 
chirurgického a interního 
oddělení 

l  pediatra, příp. praktického 
lékaře pro děti a dorost (podle 
domluvy možný i zkrácený 
úvazek)

l  fyzioterapeuta

Požadujeme: vzdělání odpovídající 

danému zařazení, morální 
a občanskou bezúhonnost, ochotu 
k intenzivnímu pracovnímu 
vytížení.
Nabízíme: zázemí nemocnice 
se 160 lůžky akutní i následné péče 
v základních oborech včetně 
multidisciplinární JIP a RLP, 
kolegiální atmosféru 
s nadstandardními pracovními 
podmínkami, zajímavé 
ohodnocení odpovídající zastávané 
pozici, profesní růst s intenzivním 
dalším vzděláváním, ubytování 
v areálu nemocnice s možností 
služebního bytu, atraktivní 
prostředí centrální Šumavy 
s nabídkou plného sportovního 
i kulturního vyžití.
Nástup podle dohody.
Bližší informace na tel. 376 530 216,  
MUDr. Jiří Šedivý, ředitel,  
tel. 376 530 220, 777 113 976 – 
MUDr. Choc, nám. pro LP, e-mail: 
sekretariat@nemocnice-susice.cz 
nebo choc@nemocnice-susice.cz

ZDN 101006219

Více pozic

Nemocnice  Podlesí a. s., 
Třinec
přijme do pracovního poměru 
lékaře na pracoviště:
l  neurologická ambulance
l  ARO (kardiochirurgie RES)
Požadujeme: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., specializace 
v daném oboru podmínkou, 
funkční licence výhodou.

l  manažer pro styk s pojišťovnami
Požadujeme: VŠ, 5 let praxe, se 
zaměřením na problematiku 
zdravotnictví a veřejného 
zdravotního pojištění, absolvování 
specializovaných odborných 
školení a konferencí v oblasti 
veřejného zdravotního pojištění, 
znalost právních předpisů 
souvisejících se všeobecným 
zdravotním pojištěním, detailní 
znalost systému zdravotního 
pojištění v ČR a úhrad v systému 
veřejného zdravotního pojištění, 

komplexní a analytické myšlení, 
systematičnost, vynikající 
obchodní a vyjednávací 
schopnosti, komunikační 
dovednosti, schopnost předvídat 
a analyzovat budoucí vývoj.
Nabízíme: nadstandardní, smluvní 
finanční hodnocení odpovídající 
znalostem, zkušenostem a přínosu 
pro společnost, benefity, možnost 
ubytování, služební automobil 
a mobilní telefon.
Vaše žádosti doplněné 
o strukturovaný životopis  
zasílejte na e-mail:  
simona.szuscikova@nempodlesi.cz 
nebo na adresu  
Nemocnice Podlesí a. s.,  
Mgr. Simona Szusciková,  
Konská 453, 739 61  Třinec. 

ZDN 101006230

Lékař/lékařka

Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé  
v Praze 5-Stodůlkách
hledá lékařku na částečný úvazek 
(2–3 dny v týdnu, po–stř).
Nástup v září 2010.
Dlouhodobá spolupráce vítána, 
možno i na dobu určitou.
Platové podmínky a ordinační 
doba podle dohody.
Moderní prostředí,  
výborná dostupnost MHD. 
Více na tel. 602 334 522 nebo 
e-mail: semetilo@seznam.cz

ZDN 101006235

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 tel. 604 225 533, 604 220 720.

ZDN 101006238

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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