
personální inzerce34 | 26. 4. 2010 | Zdravotnické noviny 17

n Výběrová řízení

Vedoucí

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje výběrová řízení na dobu 
určitou na místa:

l  vedoucí Ústavu biofyziky
l  vedoucí Anatomického ústavu
l  vedoucí Ústavu epidemiologie
l  vedoucí Farmakologického 

ústavu
l  vedoucí Ústavu neurověd

Požadavky na uchazeče: VŠ 
vzdělání příslušného směru, 
vědeckopedagogický titul profesor 
nebo docent, osobní a profesní 
předpoklady pro řízení ústavu, 
pedagogická praxe v oboru, 
koncepce pracoviště – maximálně 
3 strany, morální a občanská 
bezúhonnost, osvědčení podle 
zákona č. 451/91 Sb., spolu 
s čestným prohlášením.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
výpisem z trestního rejstříku  

(ne staršího 3 měsíců) 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 101007555

Ruší výběrové řízení

Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem  
FN u svaté Anny v Brně
ruší výběrové řízení na obsazení 
místa přednosty  
I. dermatovenerologické kliniky.
Podané přihlášky budou vráceny 
uchazečům.

ZDN 101007426

Ruší výběrové řízení

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
ruší vypsané 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), které bylo zveřejněno 
ve ZN č. 10 dne 8. 3. 2010.

ZDN 101007233

Lékař/lékařka

Generální ředitel 
Zdravotní pojišťovny 
METAL-ALIANCE
vypisuje výběrové řízení na pozici 
lékař pro revizní činnost (region 
Olomouce a Prostějova).
Požadavky ZP M-A: VŠ vzdělání 
lékařského směru, atestace nebo 
nástavbová specializace 
v základním oboru,  
základní znalost ovládání PC.
Osobní předpoklady: 
bezúhonnost, flexibilita, 
samostatnost a iniciativa, 
schopnost týmové práce, znalost 
systému zdravotního pojištění 
výhodou, praxe v řízení osobního 
auta.
Nabízíme: nadprůměrné finanční 
ohodnocení, systém 
nadstandardních zaměstnaneckých 
benefitů, perspektivní zaměstnání 
na hlavní pracovní poměr, 
možnost zaměstnání i na částečný 
úvazek, možnost seberealizace, 
možnost profesního růstu.
Nástup: možný ihned.
Přihlášku, životopis se stručným 
přehledem praxe a fotokopie 
dokladů o vzdělání zašlete  
na adresu: Zdravotní pojišťovna 
METAL-ALIANCE, k rukám 

personalistky, Čermákova 1951, 
272 01 Kladno,  
e-mail: personalistika@zpma.cz

ZDN 101007239

n Volná místa

Lékař/lékařka

 Chirurgická nemocnice 
DELTA spol. s r. o. se sídlem 
v Brně
za účelem rozšíření a obnovy 
střediska rehabilitace přijme  
do pracovního poměru lékaře  
pro odbornost 201 – rehabilitační 
a fyzikální medicína.
Požadujeme: specializovanou 
způsobilost/II. atestaci v oboru, 
příjemné vystupování, chuť 
účastnit se projektu, základní 
znalost AJ.
Nabízíme: zajímavé finanční 
ohodnocení, vedoucí funkci, práci 
v centru Brna, 5 týdnů dovolené, 
závodní stravování, zajištění 
bydlení.
Kontakt: e-mail:  
kellnerova@nemocnicedelta.cz,  
tel 00420 532 149 401.

ZDN 101007420
Inzerce 101007873 
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Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov
hledá lékaře na ortopedické 
oddělení, atestace vítána.
Žádosti zasílejte na:  
dalibor.durda@nemtur.cz

ZDN 101007416

Fyzioterapeut

Chrudimská nemocnice, a. s.
přijme fyzioterapeuta pro odd. 
dlouhodobé intenzivní péče  
ARO-DIP.
Podmínkou je odborné vzdělání 
a osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v daném oboru.
Nabízíme práci v přátelském 
prostředí moderně vybaveného 
pracoviště, náborový příplatek 
5000 Kč.
Kontakty: personální odd. – 
e-mail: kucerova@nemcr.cz,  
tel. 469 653 141, ARO – e-mail: 
chmelikova@nemcr.cz,  
tel. 469 653 044.

ZDN 101007423

Více pozic

Nemocnice Kyjov
přijme:
l  psychiatra – atestace 

podmínkou, specializace vítána 
l  anesteziologa – atestace 

nebo praxe v oboru vítána 
l  pneumologa – atestace 

nebo praxe v oboru vítána

Bližší informace u náměstka LPP 
prim. MUDr. Blažka na e-mailové 
adrese: blazek@nemkyj.cz  
nebo na tel. 606 310 312.

ZDN 101007226

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 ohodnocení 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 101006232

Všeobecná sestra

Všeobecné sestry SZŠ, ARIP, 
VOŠ a VŠ pro Kliniku 
anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny přijme 
VFN v Praze, U Nemocnice 2, 
128 08 Praha 2.
Kvalifikace v oboru vítána. 
Registrace podle zákona  
č. 96/2004 Sb. není podmínkou.
Nabízíme volná místa na RES a JIP.
Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání PSS ARIP, veškeré JIP 
příplatky, dodatkovou dovolenou, 
moderní prostředí, možnost 
ubytování pro mimopražské.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt: tel. 224 962 262,  
724 907 355, e-mail:  
milada.gregorovicova@vfn.cz

ZDN 101007107

Lékař/lékařka

Poliklinika Budějovická, 
Praha 4
přijme lékaře (možno i na částečný 
úvazek) v těchto odbornostech:
l  praktické lékařství, urologie, 

endokrinologie, kardiologie, 
revmatologie, hematologie, 
diabetologie a foniatrie

Požadujeme specializovanou 
způsobilost v daném oboru.
Znalost angličtiny vítána.
Nabízíme zajímavé ohodnocení, 
podporu odborného růstu a dalšího 
vzdělávání, penzijní připojištění.
Nástup podle dohody.
Životopisy zasílejte na adresu: 
vladena.pekarkova@mediconas.cz, 
tel. 241 443 881.

ZDN 101007102

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 101006220

Nelékař/nelékařka

Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková  organizace
přijme absolventa vysokoškoláka 
nelékaře pro hematologicko- 
-transfuzní oddělení.
Kvalifikační požadavky: 
absolvování magisterského studia 
na některé z akreditovaných 
vysokých škol biologického nebo 
chemického zaměření, získání 
odborné způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání podle 
zákona č. 96/2004 Sb. 
Kontakt: primář HTO  
MUDr. Dagmar Adamová, e-mail: 
dagmar.adamova@nemocnice.opava.cz

ZDN 101007230 In
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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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