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n Výběrová řízení 

Primář/primářka

Děkan lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem FN Brno
vypisují výběrové řízení na 
obsazení místa přednosta 
Dermatovenerologické kliniky.
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, 
popřípadě na e-mailu:  
shornick@med.muni.cz
 ZDN 101008438

Akademický pracovník

Rektor Technické 
univerzity v Liberci 
a ředitel Ústavu 
zdravotnických studií
vypisují výběrové řízení na místo 
akademického pracovníka 
l  odborný asistent pro obor 

ošetřovatelství.

Úvazek: podle dohody.
Požadavky: odborné vzdělání 
a praxe v daném oboru.
Termín nástupu: podle dohody.
K přihlášce do výběrového řízení 
je nutné doložit následující 
dokumenty: stručný životopis, 
stručná charakteristika dosavadní 
odborné, vědecké a výzkumné 
činnosti, seznam publikací 
s případnými ohlasy, doklady 
o odborné způsobilosti, 
o případném získání vědecké 
hodnosti nebo akademického 
titulu, doklady o ukončeném 
vzdělání a členství v odborných 
společnostech.

Pracovní podmínky a mzdové 
zařazení uvedené pozice se řídí 
pracovním řádem, vnitřním 
mzdovým předpisem Technické 

univerzity v Liberci a zákoníkem 
práce. 
Přihlášku na vypsaná pracovní 
místa zašlete nejpozději  
do 08. 06. 2010 do 12 hodin  
na níže uvedenou adresu: 
Technická univerzita v Liberci, 
organizační a personální oddělení, 
Studentská 2, 461 17 Liberec 1.
 ZDN 101008442

Primář/primářka

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení na 
obsazení funkcí:
l  primář Oddělení gynekologie 

Porodnicko-gynekologické 
kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru gynekologie 
a porodnictví, 10 let praxe 
v oboru, organizační a řídicí 
schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení.

l  primář Oddělení porodnice 
Porodnicko-gynekologické 
kliniky

Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru gynekologie 
a porodnictví, 10 let praxe 
v oboru, organizační a řídicí 
schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení.

K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

Přihlášky přijímá do 31. 5. 2010  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.
 ZDN 101008445

Přednosta/přednostka

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkcí:
l  přednostka/přednosta Ústavu 

ošetřovatelství
Předpokládaný nástup do funkce: 
od 1. září 2010.

Požadovaná výše úvazku: plný 
úvazek ve výši 1,0 (tj. 40 hodin 
týdně).
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru, vědecký titul 
Ph.D. nebo CSc., minimálně 10 let 
odborné praxe, písemný návrh 
koncepce k prokázání schopnosti 
strategického přístupu v oblasti 
vědeckého, pedagogického 
a personálního rozvoje pracoviště, 
zkušenosti s přímým vedením 
pracovního týmu o délce 
minimálně 5 let a počtu 10 osob 
výhodou, znalost práce s PC, 
osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění, morální 
bezúhonnost (tj. výpis z rejstříku 
trestů max. 3 měsíce starý), 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu pracoviště 
včetně manažerských dovedností, 
zdravotní způsobilost.

l  přednostka/přednosta Ústavu 
společenských a humanitních 
věd

Předpokládaný nástup do funkce: 
od 1. září 2010 
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,3 (tj. 12 hodin týdně) 
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru, vědecký titul 
Ph.D. nebo CSc., minimálně 10 let 
odborné praxe, písemný návrh 
koncepce k prokázání schopnosti 
strategického přístupu v oblasti 
vědeckého, pedagogického 
a personálního rozvoje pracoviště, 
zkušenosti s přímým vedením 
pracovního týmu o délce 
minimálně 5 let a počtu 5 osob 
výhodou, předpoklady k vedení 
týmu odborníků humanitních 
oborů včetně lingvistů, samostatná 
uživatelka/samostatný uživatel 
anglického nebo německého 
jazyka referenční úrovně B2, 
znalost práce s PC, osvědčení 
a čestné prohlášení podle zákona 
č. 451/1991 Sb. v platném znění, 
morální bezúhonnost (tj. výpis 
z rejstříku trestů max. 3 měsíce 
starý), osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu pracoviště 
včetně manažerských dovedností, 
zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: vyplněný 
osobní dotazník UP, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
profesní životopis s uvedením 
přehledu o vědecké a publikační 
činnosti, osvědčení a čestné 
prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb. v platném znění, 
výpis z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, písemný návrh koncepce 
vývoje pracoviště.

Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrového řízení dne 
10. května 2010 ve Zdravotnických 
novinách na Děkanát FZV UP, 
personální referát, tř. Svobody 8, 
771 11 Olomouc. 
 ZDN 101008448

n Volná místa

Lékař/lékařka

Do ambulantních ordinací 
na Praze 1 se zaměřením na 
preventivní 
a pracovnělékařskou péči
přijmeme lékaře/lékařku.
Nabízíme: odborné pracovní 
prostředí a interní zaškolení, při 
dojíždění služební auto, 
odpovídající ohodnocení.
Požadujeme: odbornost 401 
pracovní lékařství, 001 praktické 
lékařství pro dospělé, 101 interní 
lékařství nebo hygiena práce.
Kontakt: Ing. Naďa Vaňková, tel. 
724 535 282, 272 084 463, e-mail: 
jobs@kardia.cz
 ZDN 101008716

Lékař/lékařka

Do ambulantní ordinace 
v Ostravě se zaměřením na 
preventivní 
a pracovnělékařskou péči
přijmeme lékaře/lékařku.
Nabízíme: odborné pracovní 
prostředí a interní odborné 
zaškolení, možnost dalšího 
vzdělávání, při dojíždějí služební 
auto, možný zkrácený úvazek.
Kontakt: Ing. Naďa Vaňková, tel. 
724 535 282, 272 084 463, e-mail: 
jobs@kardia.cz
 ZDN 101008722

Psychiatr

Priessnitzovy léčebné lázně 
a. s. Jeseník
přijmou do pracovního poměru 
psychiatra se specializovanou 
působností.
Nástup možný ihned.
Nabízíme zázemí stabilní 
společnosti, nadstandardní 
mzdové podmínky, práce na 
částečný úvazek v ambulantní 
složce s možností nárůstu mzdy 
formou podílové odměny za 
ambulantní výkony, podnikový 
byt, zaměstnanecké výhody.

Nabídky spolu se strukturovaným 
životopisem, fotokopií dokladů 
o vzdělání zasílejte na adresu: 
Priessnitzovy léčebné lázně a. s., 
personální úsek,  
Priessnitzova 12/299,  
790 03 Jeseník, tel. 584 491 127, 
e-mail: vokalova@priessnitz.cz
 ZDN 101008709
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Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., 
nemocnice Středočeského 
kraje nemocnice  
Kutná Hora, Vojtěšská 237, 
284 30 Kutná Hora
přijme lékaře na interní 
a chirurgické oddělení ARO. 
Požadujeme: vzdělání v oboru 
a morální bezúhonnost.
Nabízíme: odpovídající platové 
ohodnocení, zázemí stabilní 
krajské nemocnice, práci na 
akreditovaném pracovišti, 
podporu profesního vzdělávání, 
možnost odborného růstu, práci 
v příjemném a zkušeném 
kolektivu, seriózní přístup, vhodné 
i pro absolventy.
Kontakt: Bc. Tereza Konvalinková, 
tel. 327 503 497, e-mail:  
tereza.konvalinkova@nemkh.cz
 ZDN 101008573

Praktický lékař

Nestátní zdravotnické 
zařízení, zdravotní 
středisko Vamberk
přijme do pracovního poměru, 
případně jako společníka 
praktického lékaře.
Příjemné pracovní prostředí, 
výhodná pracovní doba, byt 
k dispozici podle požadavku.
Bližší info e-mailu:  
j.lunak@tiscali.cz, tel. 603 251 425.
 ZDN 101008611

Lékař/lékařka

Nemocnice Tanvald s. r. o. 
přijme do pracovního poměru 
lékaře:
l  internistu s atestací I. stupně

l  chirurga s atestací I. nebo  
II. stupně

l  anesteziologa s atestací I. nebo 
II. stupně 

Nabízíme: výhodné platové 
podmínky formou smluvního 
platu, zázemí prosperující 
společnosti, 5týdenní dovolenou, 
zaměstnanecké benefity.
Možnost dalšího odborného růstu, 
ubytování zajištěno.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt: prim. MUDr. J. Pola,  
tel. 483 367 311, e-mail:  
josef.pola@nemtnv.cz, nebo  
Věra Chvojková, osobní odd.,  
tel. 483 367 354, e-mail: vera.
chvojkova@nemtnv.cz
 ZDN 101008581

Sekundární lékař/lékařka

Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM

přijme sekundárního lékaře/
lékařku s minimální praxí 2 roky 
v oboru A + R.
Vítán zájem o kardioanestezii 
a intenzivní péči, 
o kardiochirurgické pacienty, 
o echokardiografii.
Písemné přihlášky zasílejte  
na sekretariát KAR IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 
nebo na e-mail: rora@ikem.cz
 ZDN 101008585

Lékař/lékařka

Do zavedené oční ordinace 
na okraji Prahy
hledám lékaře/lékařku, atestace 
není podmínkou.
Prosím zájemce o kontakt na 
adresu: ophtalea@tiscali.cz
 ZDN 101008614

Zdravotní sestra

Dermatologické centrum 
v Praze 8
přijme šikovnou a spolehlivou 
zdravotní sestru.
Bližší informace na tel. 603 448 353, 
e-mail: pavlicekr@volny.cz
 ZDN 101008589

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 101007103

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov
hledá lékaře na ortopedické 
oddělení, atestace vítána.
Žádosti zasílejte na:  
dalibor.durda@nemtur.cz
 ZDN 101007417

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 101006221

Lékař/lékařka

Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s. p.,
přijmou lékaře/lékařku pro 
dětskou léčebnu Vesna v Janských 
Lázních.
Požadavky: ukončené studium 
lékařského směru, specializace 
v oboru RFM, dětské lékařství 
nebo dětská neurologie nebo 
odborná způsobilost s minimální 
délkou praxe 24 měsíců podle 
zákona č. 95/2004 Sb. se zájmem 
o obor RFM, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: smluvní mzdu, služební 
telefon, byt do 3 měsíců od 
nástupu.
Nástup možný ihned, případně 
podle dohody.
Informace na tel. 737 287 732,  
499 860 600 – vedoucí lékař 
MUDr. Trenčiansky
K písemné žádosti je nutné doložit 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, specializace), 
profesní životopis, fotokopii výpisu 
z rejstříku trestů nebo čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: MUDr. Vladimír 
Trenčiansky, vedoucí lékař léčebny 
Vesna, Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s. p., 542 25 Janské Lázně.
 ZDN 101007815
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