
personální inzerce34 | 24. 5 2010 | Zdravotnické noviny 21

n Výběrová řízení

Náměstek/náměstkyně

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby 
Jihočeského kraje
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
pozici náměstek ředitele pro krizové 
řízení.
Kvalifikační a osobní předpoklady: 
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
urgentní medicína, lékařská praxe 
nejméně 10 let, předchozí praxe ve 
vedoucí funkci, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost, řídící 
a komunikační schopnosti 
a dovednosti, zkušenosti s týmovou 
prací.
Poskytujeme: plat podle platných 
právních předpisů (zákon  
č. 564/2006 Sb.), benefity ve 
standardním rozsahu, podporu 
v odborném i osobním vzdělávání.
K písemné přihlášce doložte: 
strukturovaný životopis s přehledem 
dosavadní praxe, vyplněný osobní 
dotazník, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., doklad 
o zdravotní způsobilosti, plán rozvoje 
příslušného úseku (v rozsahu max. 2 
stran formátu A4).
Vše doložte v originálech nebo 
ověřených kopiích.
Písemné přihlášky včetně všech 
příloh zašlete v obálce s označením 
Náměstek ÚKM nejpozději do  
15. 6. 2010 na adresu: Ředitel ZZS 
JČK, B. Němcové 1931/6,  
370 01 České Budějovice.
Výběrové řízení proběhne  
do 30. 6. 2010.
Předpokládané jmenování  
do funkce k 1. 8. 2010,  
místo pracoviště:  
České Budějovice.

ZDN 101009506

Náměstek/náměstkyně

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby 
Jihočeského kraje
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
pozici náměstek ředitele pro 
léčebnou péči.
Kvalifikační a osobní předpoklady: 
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
urgentní medicína, lékařská praxe 
nejméně 10 let, předchozí praxe ve 
vedoucí funkci, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost, řídící 
a komunikační schopnosti 
a dovednosti, zkušenosti s týmovou 
prací.
Poskytujeme: plat podle platných 
právních předpisů (zákon  
č. 564/2006 Sb.), benefity  
ve standardním rozsahu, podporu 
v odborném i osobním vzdělávání.

K písemné přihlášce doložte: 
strukturovaný životopis s přehledem 
dosavadní praxe, vyplněný osobní 
dotazník, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., doklad 
o zdravotní způsobilosti, střednědobý 
plán rozvoje příslušného úseku 
s návrhem opatření ke zlepšení 
zdravotní péče a ekonomické 
efektivnosti (v rozsahu max. 2 stran 
formátu A4).
Vše doložte v originálech nebo 
ověřených kopiích.
Písemné přihlášky včetně všech 
příloh zašlete v obálce s označením 
Náměstek LP nejpozději do  
15. 6. 2010 na adresu: Ředitel ZZS 
JČK, B. Němcové 1931/6,  
370 01České Budějovice. Výběrové 
řízení proběhne do 30. 6. 2010.
Předpokládané jmenování  
do funkce k 1. 8. 2010, místo 
pracoviště: České Budějovice.

ZDN 101009511

Medical operations

Dynamická švédská 
společnost působící 
v několika evropských zemích 
v oblasti komplexní 
zdravotní péče
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
medical operations director.
Náplň práce: strategické a operativní 
řízení zdravotního oddělení 
společnosti (asi 120 lidí), odpovědnost 
za řízení klinik, oddělení ZPP, smluvní 
partnery a referát zdravotních 
pojišťoven, cílem je špičková kvalita 
a efektivita fungování zdravotního 
oddělení a služeb.
Požadujeme: VŠ vzdělání, výhodou 
oblast zdravotnictví, přírodních věd, 
management, výborné organizační 
a komunikační schopnosti, odolnost 
vůči stresu, minimálně 4 roky 
zkušenost s vedením většího kolektivu 
(nad 50 osob), zkušenost s procesním 
řízením, zaváděním nových systémů 
a změn, AJ plynuje slovem i písmem.
Nabízíme: dynamickou práci 
v perspektivním odvětví, možnost 
osobního a profesního rozvoje, 
zásadní vliv na strategický rozvoj 
společnosti, prostředí stabilní 
nadnárodní společnosti, odpovídající 
ohodnocení, služební auto, firemní 
benefity.
V případě zájmu zašlete prosím 
motivační dopis spolu se svým 
profesním životopisem v českém 
a anglickém jazyce na e-mail: 
zdenka.vankatova@medicover.cz

ZDN 101009477

Primář/primářka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář/primářka 
chirurgického oddělení.

Kvalifikační požadavky: vysokoškolské 
vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru, 
licence ČLK k výkonu funkce primáře, 
praxe 10 let v oboru, organizační, 
komunikační a řídící schopnosti.
Nabízíme: manažerskou smlouvu, 
mimomzdové benefity, práci 
v příjemném pracovním prostředí.
Přihláška musí obsahovat: 
strukturovaný životopis, ověřenou 
kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, ověřené kopie 
dokladů o vzdělání, licenci ČLK, 
výpis z evidence rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, osobní dotazník (na 
vyžádání zašleme), písemný souhlas 
s nakládáním s osobními údaji 
v rámci výběrového řízení, vize 
rozvoje chirurgického oddělení 
v NsP Česká Lípa do roku 2013.
Vlastnoručně podepsanou přihlášku 
je třeba zaslat se všemi požadovanými 
náležitostmi a přílohami, a to 
nejpozději do 18. června 2010 
(včetně). Bez nich není přihláška 
úplná a nebude zahrnuta mezi 
přihlášky uchazečů. 
Přihlášky zasílejte na adresu:  
NsP Česká Lípa a. s., Bc. Pavlína 
Simmerová, ved. odd. ŘLZ, 
Purkyňova 1849, 470 77 Č. Lípa. 
Obálku označte: NEOTVÍRAT – 
výběrové řízení – primář/ka chirurgie.
Kontaktní osoba Bc. Pavlína 
Simmerová, tel. 487 954 035
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení kdykoli zrušit,  
a to i bez udání důvodu. 

ZDN 101009425

Lékař/lékařka

Akreditované pracoviště 
rehabilitace a fyzikální 
medicíny BRISTOL a. s., Sadová 
2026/19, 360 01 Karlovy Vary
vypisuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa lékař/ka (plný 
nebo poloviční pracovní úvazek).
Vhodné pro lékaře v předatestační 
přípravě.
Požadujeme: VŠ vzdělání, dobrá 
znalost RJ, částečně AJ nebo NJ, 
příjemné vystupování.
Nabízíme: zajímavou práci 
v nadstandardním lázeňském 

zařízení se zahraniční klientelou, 
velmi dobré mzdové a sociální 
podmínky, možnost ubytování.
Přihlášku spolu s životopisem 
zasílejte k rukám Mgr.Adámkové, 
e-mail:  
zuzana.adamkova@bristolgroup.cz, 
tel. 353 348 560, 731 429 019.

ZDN 101009222

Primář/primářka

Litomyšlská nemocnice, a. s.
opakovaně vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce primář/ka 
léčebny dlouhodobě nemocných.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost z vnitřního lékařství, 
event. nástavbová atestace 
z geriatrie, minimálně 10 let praxe 
v oboru, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti.
Písemné přihlášky doložené 
ověřenými kopiemi dokladů 
o vzdělání, strukturovaným 
profesním životopisem a výpisem  
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
zasílejte do 3 týdnů po uveřejnění na 
adresu Litomyšlská nemocnice, a. s., 
personální oddělení – pí I. Bartošová, 
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl.

ZDN 101009422

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice TGM 
Hodonín, p. o., se sídlem 
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín,
vypisuje výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa/funkce primáře 
rehabilitačního oddělení.
Předpokládaný nástup do funkce od 
1. 7. 2010.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, kvalifikace 
v oboru: specializovaná způsobilost 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
v příslušném oboru, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného týmu včetně 
manažerských dovedností, zdravotní 
způsobilost, morální bezúhonnost, 
praxe v oboru min. 10 let, předložení 
střednědobého plánu rozvoje 
příslušného oddělení do roku 2014 
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s návrhem opatření ke zlepšení 
zdravotní péče a ekonomické 
efektivnosti.
K písemné přihlášce nutno doložit: 
životopis s přehledem dosavadní 
praxe, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, doklad o zdravotní 
způsobilosti, lustrační osvědčení 
a čestné prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., střednědobý plán 
rozvoje příslušného oddělení 
v rozsahu max. 5 stran formátu A4 
(viz výše). Vše doložte v originálech 
nebo ověřených kopiích.
Nabízíme i možnost ubytování.
Písemné přihlášky včetně všech 
příloh zašlete v obálce s označením 
Výběrové řízení nejpozději do  
20. 6. 2010 na sekretariát Nemocnice 
TGM Hodonín, p. o., Purkyňova 11, 
695 26 Hodonín.
Výběrové řízení proběhne  
do konce měsíce června 2010. 
Bližší informace: prim. MUDr. Věra 
Dostálová, náměstkyně ředitele pro 
zdravotní péči, tel. 518 306 205,  
e-mail: dostalova@nemho.cz

ZDN 101009226

n Volná místa

Lékař/lékařka

Nemocnice  
Jablonec nad Nisou, p. o.,
přijme pro oddělení ortopedie 
lékaře/lékařku.
Požadujeme: odborná způsobilost 
v oboru a praxe vítána, není však 
podmínkou.
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, velmi 
dobré finanční ohodnocení, 
podporu dalšího vzdělávání, 
přátelské pracovní prostředí, pět 
týdnů dovolené, příspěvky z fondu 
FKSP na dovolenou a kulturní akce, 
závodní stravování, možnost 
zajištění ubytování v centru města 
a v blízkosti nemocnice.
Bližší informace podá primář 
oddělení ortopedie MUDr. Petr Žák, 
tel. 483 345 777 (nejlépe volat  
PO–PÁ 7.00–8.00),  
e-mail: zak@nemjbc.cz

ZDN 101009718

Lékař/lékařka

Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra ČR
přijme praktické lékaře pro dospělé do 
ordinace v Břeclavi, Brně a Poštorné.
Finanční ohodnocení podle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., platová  
třída 14, osobní příplatek podle 
dosahovaných výsledků.
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.
Bližší informace podá  
MUDr. Bogrová, Ph.D.  
tel. 974 622 746 nebo 602 410 297.

Nabídku zašlete s životopisem a tel. 
spojením na e-mail: zdubrno@mvcr.cz  
nebo fax 974 622 431.

ZDN 101009728

Lékař/lékařka

Anesteziologicko- 
-resuscitační oddělení 
Masarykova onkologického 
ústavu v Brně
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru anesteziologie 
a resuscitace.
Bližší informace na tel. 543 132 706,  
MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.,  
e-mail: jelinek@mou.cz
Písemné přihlášky zasílejte  
na adresu: Masarykův onkologický 
ústav, oddělení personální a mzdové, 
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.

ZDN 101009721

Více pozic

Nestátní zdravotnické 
zařízení ALMEDA a. s.,
Alšova 42, 277 11 Neratovice (člen 
holdingu MEDITERRA s. r. o.)
přijme zaměstnance/zaměstnankyni 
na pozici:
l  primář/ka chirurgického odd.
l  zástupce primáře chirurgického 

odd.
Smluvní podmínky a nástup podle 
dohody.
Kontakt: Lenka Zahurská,  
pers. odd., tel. 315 637 337.
Písemné nabídky s životopisem 
a dosavadním přehledem praxe 
zasílejte na e-mail:  
zahurska@almeda.cz

ZDN 101009517

Více pozic

Nestátní zdravotnické zařízení
přijme do svého kolektivu 
zkušeného kolegu či kolegyni  
ve vykazování zdravotní péče na 
pojišťovny (tzn. pravidelné měsíční 
vyúčtování, komunikace 
s pojišťovnami a revizními lékaři, 
tvorba opravných dávek + vedlejší 
administrativní práce).
Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení s motivační složkou, 
rodinné prostředí firmy a jistotu 
zaměstnání.
Dále přijmeme:
l  empatickou a příjemnou 

recepční, činnost je spíše 
zaměřena na práci zdravotní 
sestry a obnáší dennodenní 
kontakt s pacienty, komunikaci 
s lékaři, objednávkový systém, 
vyřizování po telefonu, 
administrativu.

Zkušenosti a znalosti ze 
zdravotnického prostředí výhodou, 
ne podmínkou.
V případě zájmu kontaktujte prosím: 
Mgr. Lenku Šmídovou,  
smidova@medikaal.cz

ZDN 101009206

Lékař/lékařka

Nemocnice Boskovice s. r. o.
přijme do pracovního poměru: 
l  lékaře na chirurgické oddělení 
– lékaře-absolventa
– lékaře L2 a L3

l  lékaře pro anesteziologicko- 
-resuscitační oddělení 

– lékaře-absolventa
– lékaře L2 a L3

dále
l  radiologické asistenty
l  dětskou sestru
l  porodní asistentky
Dotazy zodpoví  
PhDr. Radka Pokojová, náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči, 
tel. 724 696 012, e-mail:  
radka.pokojova@
nemocniceboskovice.cz
Nabízíme: velmi dobré pracovní 
podmínky, možnost ubytování, 
individuální podmínky budou 
dohodnuty při osobním jednání. 
K písemné přihlášce přiložte: 
životopis, fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Boskovice s. r. o.,  
Olga Slezáková, sekretariát jednatele, 
Otakara Kubína 179,  
680 21 Boskovice,  
tel. 516 491 101, 724 696 024,  
e-mail: olga.slezakova 
@nemocniceboskovice.cz

ZDN 101009212

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře na plný úvazek  
pro pracoviště:
l  ARO, chirurgie, interna, 

neurologie, gynekologie, 
radiodiagnostické odd., 
hematologie, urologie,  
odd. klinické biochemie 

Nabízíme: náborový příspěvek pro 
absolventy LF ve výši 150 000,- Kč, 
možnost profesního růstu a dalšího 
vzdělávání lékaře, zajištění bydlení, 
nadstandardní finanční ohodnocení, 
týden řádné dovolené navíc. 
Bližší informace: e-mail:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz,  
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN 101000756

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 101007104

Lékař/lékařka

NZZ v Českých Budějovicích
hledá do zavedené ordinace lékaře 
oboru vnitřní lékařství.
Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení a další zaměstnanecké 
benefity.
Kontakt: tel. 606 677 113,  
e-mail: liskovcova@medipont.cz

ZDN 101009127

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 101008590

Lékař/lékařka

Nemocnice Znojmo, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení:
l  anesteziologicko-resuscitační, 

ušní, nosní, krční oddělení, oční 
oddělení, interní oddělení, 
oddělení radiologické 
a zobrazovacích metod, 
urologické oddělení (od  
dubna 2010 držitelem akreditace  
I. stupně), infekční oddělení, 
oddělení dlouhodobě nemocných, 
psychiatrické oddělení a oddělení 
ortopedicko-traumatologické

Požadujeme: příslušné vzdělání – 
lékařská fakulta (možno i absolvent), 
specializace v daném oboru vítána, 
ale není podmínkou. 
Nabízíme: možnost ubytování 
v bezprostřední blízkosti pracoviště, 
mzdové ohodnocení podle 
odborného profilu uchazeče, 
příspěvek na rekreaci, příspěvek na 
penzijní připojištění.
Nástup možný ihned nebo  
po dohodě.
Svoje žádosti doplněné 
o strukturovaný životopis zasílejte 
e-mailem personalni@nemzn.cz 
nebo na adresu:  
Nemocnice Znojmo, p. o., 
personální úsek,  
MUDr. J. Janského 11,  
669 02 Znojmo.
Pro bližší informace se dotazujte 
primáře konkrétního oddělení.
Kontakty jsou k dispozici na 
stránkách Nemocnice Znojmo, p. o. – 
www.nemzn.cz (sekce struktura 
a rovněž sekce pracovní příležitosti).

ZDN 101004722 In
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