
Výběrové řízení

Jednatel společnosti
Nemocnice Boskovice, 
s. r. o.,
se sídlem Boskovice, Otakara Ku-
bína 179,
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení funkce:

   jednatel společnosti

Osobní předpoklady:
•   státní občan ČR,
•   občanská a morální bezúhon- 

nost,
•   plná svéprávnost.

Kvalifikační předpoklady:
•   dokončené vysokoškolské vzdě-

lání lékařského, ekonomického 
či právního směru.

Další předpoklady:
•   předpoklady pro výkon funk-

ce jednatele společnosti s ru-
čením omezeným (zejména  
§ 152 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, § 46 
a § 199 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech 
a družstvech /zákon o obchod-
ních korporacích/),

•   manažerské, organizační a ří-
dicí schopnosti,

•   komunikativní schopnosti,
•   znalost zdravotního prostředí 

výhodou,
•   řidičský průkaz skupiny B,
•   znalost AJ nebo NJ výhodou.

Obsah přihlášky:
•   jméno, příjmení, titul,
•   datum a místo narození,
•   státní příslušnost,
•   místo trvalého pobytu,
•   kontaktní telefon a e-mail,
•   název funkce a označení obchod-

ní společnosti, v níž má být ta-
to funkce vykonávána,

•   datum a  vlastnoruční pod- 
pis.

Doklady, které zájemce připojí 
k přihlášce:
•   stručný profesní životopis s úda-

ji o  dosavadních zaměstná-
ních a odborných znalostech 
uchazeče,

•   úředně ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdě-
lání (diplom i osvědčení o stát-
ní závěrečné zkoušce),

•   prohlášení podepsané zájem-
cem, že splňuje předpoklady pro 
výkon funkce jednatele společ-
nosti s ručením omezeným mi-
nimálně v rozsahu, jak je uve-
deno výše,

•   předložení strategie rozvoje spo-
lečnosti v rozsahu 5 stran A4,

•   výpis z rejstříku trestů (ne star-
ší než 3 měsíce),

•   písemný souhlas se zpracová-
ním, uchováním a poskytnutím 
osobních údajů třetím osobám 
pro účely výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, a to 
po celou dobu trvání výběrové-
ho řízení,

•   zájemce narozený před 1. 12. 1971 
rovněž osvědčení ve smyslu § 4 
odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (pří-
padně čestné prohlášení o tom, 
že toto osvědčení bylo vyžádáno) 
a čestné prohlášení ve smyslu § 4 
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání přihlášky: 
30. 11. 2015 do 10:00 hodin.

Písemnou přihlášku spolu s poža-
dovanými doklady doručte v za-
lepené obálce se značkou „Ne-
mocnice Boskovice – jednatel 
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍ-
RAT“ na adresu: Město Boskovi-
ce, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 
Boskovice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli toto výběrové řízení zrušit.

M151000885

Volná místa

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí,
přijme:

   primáře na internu
   primáře na chirurgii

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe, org. a ří-
dicí schopnosti.
Nabízíme: nadstandardní finanč-
ní podmínky, byt k dispozici.
Kontakt: J. Srnská, tel.: 499 502 
304, nebo e-mail: srnska@nemoc-
nice.vrchlabi.cz

M151000868

Monitor studií
Do společnosti 
Clintrial, s. r. o., 
hledáme lékaře/lékařku (nejlépe 
interní obor) na pozici monito-
ra klinických studií. Zkušenost 
s monitorací nutná.
V případě zájmu prosím kontak-
tujte Mgr. Martina Maternu na 
telefonním čísle: 608 05 22 14, 
nebo e-mailem: m.materna@
clintrial.cz

M151000872

Sekundární lékař
Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5, 
přijme pro Kliniku ORL a chir. 
hlavy a krku 1. LF UK a FNM se-
kundárního lékaře/-ku pro obor 
ORL.
Požadavky: ukončená LF, zájem 
o obor, vysoké pracovní nasazení.
Nabízíme: možnost prof. růstu, 
plný úvazek na špičkovém chir. 
pracovišti, ubyt. pro mimopraž-
ské, zam. benefity, nástup mož-
ný ihned.

Písemné nabídky s CV zasílejte do 
7. 12. 2015 na e-mail: 
vera.ungerova@fnmotol.cz

M151000882

Více pozic
Státní léčebné lázně 
Bludov, s. p., 
dynamicky se rozvíjející podnik 
se zájmem o odborný personál, 
nabízí uplatnění lékařům pedia-
trie, neurologie, RFM, i ve fázi 
odborné přípravy.
Bližší informace: Ing. Pavla Ku-
bová, zástupkyně ředitele, tel.: 
583 301 212, 602 566 014.

M151000892

Revizní lékaři
Oborová zdravotní 
pojišťovna
hledá pro centrálu v Praze:

   REVIZNÍHO LÉKAŘE – agenda 
regresů na poloviční úvazek
   REVIZNÍHO LÉKAŘE pro 
chirurg. obory na plný 
nebo částečný úvazek
   REVIZNÍHO LÉKAŘE na 
problematiku DRG, na plný 
nebo částečný úvazek

V případě zájmu pište na e-mail: 
daria.studena@ozp.cz, nebo vo-
lejte na tel.: 261 105 252.

M151000895

Lékař
Městská nemocnice Hořice 
přijme do pracovního poměru 
lékaře, lékařku na chirurgickou 
ambulanci.
Kvalifikační požadavky: VŠ lékař-
ského směru, specializace výhodou.
Plat dle platných předpisů a praxe.
Plný nebo částečný úvazek, ne-
bo Dohoda o pracovní činnosti.
5 týdnů dovolené, příspěvek na 
penzijní připojištění, příspěvek 
na stravování.

Informace na tel.: 493 586 300, 
mobil: 733636352, e-mail: mra-
zova@nemocnicehorice.cz; tel.: 
493 586 305, e-mail: festova@ne-
mocnicehorice.cz
 M151000900

Dermatolog
Dermatologické centrum se síd-
lem v Praze hledá 1 až 2 derma-
tology pro ordinace v  Praze 8 
a v Neratovicích.
Bližší informace tel.: 603 448 353, 
e-mail: derma@email.cz.
 M151000903
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