
Výběrová řízení

Odborný pracovník 
v lab. metodách

Nemocnice Vyškov, p. o.,
vypisuje výběrové řízení na obsa-
zení místa:

   odborný pracovník 
v laboratorních metodách 
pro obor klinická biochemie

Požadujeme:
•   odborného pracovníka v lab. me-

todách pro obor klinická bioche-
mie s atestací, popř. v přípravě 
nebo nositele Ph.D.,

•   plný úvazek,
•   odbornou způsobilost k výko-

nu zdrav. povolání lékaře v ČR,
•   zdravotní způsobilost a trestní 

bezúhonnost.

Nabízíme:
•   platové podmínky dle odbor-

né způsobilosti a délky praxe,
•   dovolenou 5 týdnů + 1 týden do-

datkové dovolené,

•   dobré pracovní podmínky 
a vstřícný kolektiv,

•   práci v laboratoři vybavené dle 
současných tech. požadavků,

•   možnost přechodného ubyto- 
vání,

•   příspěvek FKSP na stravování,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   nástup po dohodě.

Bližší informace na e-mailu: 
halamkova@nemvy.cz, 
tel.: +420 517 315 440, 444

Písemné přihlášky doložte pře-
hledem dosavadní praxe, profes-
ním životopisem, doklady o vzdě-
lání a výpisem z rejstříku trestů 
ne starším 3 měsíců na adresu: 
Nemocnice Vyškov, p. o., 
náměstek právně personální, 
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov.

M151000842

 
 
Primář/-ka

Klinika komplexní 
rehabilitace Monada, 
spol. s r. o., Praha 8

vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici:
 
   primář/-ka kliniky

Požadujeme atestaci v oboru RFM, 
licenci k výkonu soukromé lé-
kařské praxe, pro výkon funkce 
lektor v lékařské praxi, pro vý-
kon  funkce odborného zástupce  
a pro poskytování poradenských 
služeb.

V případě zájmu zasílejte nabíd-
ky a životopis na e-mail: spirko-
va@monada.cz, bližší informa-
ce na tel.: č. 736 750 911, PaedDr. 
Kateřina Marková.

M151000808

Zástupce přednosty
Ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole
vypisuje výběrové řízení na obsa-
zení funkce:

   zdravotnický zástupce 
přednosty pro oddělení NIP 
a DIOP Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní 
medicíny 2. LF UK a FN Motol

Požadavky: LF, specializovaná 
způsobilost v oboru, min. 10 let 
praxe v oboru, organizační a řídi-
cí schopnosti, aktivní znalost ale-
spoň jednoho světového jazyka, 
dobrá uživatelská znalost PC (MS 
Office, UNIS), orientace v ekono-
mice zdravotnictví.

K přihlášce doložit: životopis s pře-
hledem dosavadní praxe, kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů, lustrač-
ní osvědčení dle zákona č. 451/91 
Sb.*), čestné prohlášení ve smyslu 
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/91 Sb.*), 
doklad o členství v ČLK, doklad 
o zdravotní způsobilosti a dvě re-
ference od odborných ručitelů.

Přihlášky zašlete v obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení“ do 

23. 11. 2015 na sekretariát perso-
nální náměstkyně FN v Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

*)  nevztahuje se na uchazeče narozené 
po 17. 11. 1971. 

M151000833

Volná místa

Psychiatr
Psychiatrická léčebna 
Lnáře, p. o., 
hledá 

   lékaře, příp. absolventa LF se 
zájmem o obor psychiatrie

Nabízíme byt 3+1 nebo 2+1 pří-
mo v areálu léčebny, dobré pra-
covní podmínky, nadstandard-
ní plato vé ohodnocení, možnost 
odbor ného růstu, při stabilizační 
doho dě významný podíl na nákla-
dech na vzdělání (úhrada seminá-
řů, kurzů atd.).

Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel.: 724 002 111, e-mail: vmuchl@
email.cz, prim. MUDr. Jana 
 Zahradníková, tel.: 605 164 841, 
e-mail: sekreta riat@pllnare.cz

M151000638

Soudní lékař
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme 

   lékaře na oddělení 
soudního lékařství

Nabízíme: motivující mzdové 
ohodnocení, možnost profes-
ního růstu na moderně vybave-
ném pracovišti, 5 + 1 týden do-
volené, příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní nebo život-
ní pojištění.

Požadujeme: odbornou způsobi-
lost k výkonu povolání dle zákona 
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