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n Výběrová řízení

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku na Kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie  
3. LF UK a FTNsP převážně pro 
práci na Jednotce intenzivní 
a resuscitační péče.
Požadujeme: ukončený společný 
kmen nebo atestaci z pediatrie 
nebo dětské chirurgie, praxe na 
dětské intenzivní péči vítána, 
odbornou a zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., zájem 
o obor.
Nabízíme: zajímavou práci lékaře 
intenzivisty na JIRP dětského 
traumacentra, odpovídající platové 
podmínky, možnost celoživotního 
vzdělávání, zaměstnanecké 
benefity.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  

140 59 Praha 4-Krč, k rukám  
paní Márii Bergmanové, e-mail: 
maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN101010240

Vedoucí 

Ředitel FN Brno,  
Jihlavská 20, 625 00 Brno
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce vedoucí 
zaměstnanec nelékařských 
zdravotnických pracovníků  
OLG FN Brno.
Kvalifikační předpoklady: 
ukončené vzdělání – obor 
zdravotní laborant, způsobilost 
k výkonu příslušného 
zdravotnického povolání na území 
ČR v souladu se zákonem  
č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, 
specializační vzdělání v oboru 
lékařská genetika, minimálně 5 let 
praxe v genetické laboratoři.
Další požadavky: praxe v řídící 
funkci alespoň na pozici zástupce 
vedoucího zaměstnance, znalost 
práce na PC, komunikační, řídící 
a organizační schopnosti, 
schopnost edukační, přednáškové 
a publikační činnosti, občanská 
a morální bezúhonnost.

Požadované dokumenty: přihláška 
do výběrového řízení, osobní 
dotazník, životopis s přehledem 
dosavadní profesní praxe, kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců), případně doklad o jeho 
vyžádání, koncepce řízení útvaru 
v písemné formě, souhlas 
s využitím poskytnutých osobních 
údajů pro účely výběrového řízení.
Písemné přihlášky doručte na 
adresu: FN Brno, Zaměstnanecké 
odd., pí Šubrtová, Jihlavská 20,  
625 00 Brno, do 15. 6. 2010.

ZDN101010274

Hlavní sestra

ALBERTINUM,  
odborný léčebný ústav,  
Za Kopečkem 353,  
564 01 Žamberk
vypisuje výběrové řízení na pozici 
hlavní sestra ústavu.
Kvalifikační požadavky: 
středoškolské vzdělání, 
vysokoškolské vítáno, odborná 
a specializovaná způsobilost podle 
zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu zdrav. povolání bez 
dohledu, zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, praxe ve vedoucí 
funkci vítána, organizační, řídící 

a komunikační schopnosti 
a znalost práce s PC.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: strukturovaný životopis 
s přehledem profesní praxe, 
ověřené doklady o dosaženém 
vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců).

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2010.
Přihlášky podávejte písemně  
na adresu ústavu k rukám  
MUDr. Jiřího Jireše, ředitele.
Dotazy na tel. 465 677 815. 

ZDN101010271

Vedoucí lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení vedoucího lékaře/lékařku 
pro Pediatrickou kliniku 1. LF UK 
a IPVZ.

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, specializovanou 
způsobilost v oboru dětské 
lékařství, minimálně 10 let praxe 
v oboru, odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., další 
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atestace, jazykové schopnosti 
a publikační činnost výhodou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
odpovídající platové podmínky, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.
Kontakt: primář MUDr. Vítězslav 
Dedek, CSc., tel. 261 083 236.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč, k rukám  
paní Márii Bergmanové  
do 30. 6. 2010, e-mail:  
maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN101010237

n Volná místa

Lékař/lékařka

Nemocnice sv. Alžběty  
spol. s r. o., Na Slupi 6,  
128 00 Praha 2
přijme sek. lékaře/lékařky na LDN, 
úvazek plný, nástup ihned nebo 
dohodou.
Kvalifikační předpoklady: 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.
Finanční ohodnocení dohodou.
Krátký životopis zašlete na pers. 
odd.: prochazkova@nemalzbeta.cz
Případné dotazy na  
tel. 221 969 319, 221 969 332.

ZDN101010243

Zdravotní sestra

Nemocnice sv. Alžběty spol. 
s r. o., Na Slupi 6, 
128 00 Praha 2
nabízí práci zdravotním sestrám 
a sanitářům do třísměnného 
provozu (LDN).
Požadujeme kvalifikační 
předpoklady podle zákona  
č. 96/2004 Sb.
U SZP není nutná registrace.
Nástup 1. 7. 2010 nebo podle 
dohody.
Krátký životopis zašlete na  
e-mail: langerova@nemalzbeta.cz
Více informací na tel. 221 969 321.

ZDN101010246

Lékař/lékařka

Slezská nemocnice  
v Opavě, p. o.
přijme lékaře na ortopedické 
oddělení
l  absolventa lékařské fakulty
l  lékaře se specializovanou 

způsobilostí

Nabízíme: možnost celoživotního 
vzdělávání s podporou 

zaměstnavatele, absolvování 
specializační přípravy k atestaci 
v oboru na akreditovaných 
pracovištích nemocnice, práci 
s moderní diagnostickou 
a operační technikou, využívání 
vyspělých lékařských metod 
a léčebných prostředků.
Požadujeme: ukončené vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, 
zdravotní způsobilost, trestní 
bezúhonnost.
Bližší informace podá primář 
ortopedického oddělení  
MUDr. Zdeněk Flášar, e-mail: 
zdenek.flasar@nemocnice.opava.cz, 
tel. 553 766 750. 

ZDN101010253

Fyzioterapeut

Oblastní nemocnice  
Náchod a. s.
hledá fyzioterapeuty pro  
oddělení akutní lůžkové 
rehabilitace.
Mzda podle dohody.
Nástup možný ihned.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Oblastní nemocnice Náchod a. s., 
k rukám Mgr. Lukáše Holuba, 
vedoucího oddělení personálního 
rozvoje a mezd, Purkyňova 446, 
547 69 Náchod.
Informace na tel. 491 601 639, 
e-mail:  
holub.lukas@nemocnicenachod.cz

ZDN101010263

Biochemik analytik

ALBERTINUM,  
odborný léčebný ústav,  
Za Kopečkem 353,  
564 01 Žamberk 
přijme do pracovního poměru 
biochemika analytika pro práci 
v biochemické laboratoři.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
chemického směru a atestaci 
z klinické biochemie, znalost práce 
na PC a práce bez odborného 
dohledu.
Nástup možný ihned. 
Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, levné závodní 
stravování, kvalitní kolektiv,  
byt 3+1 ihned k dispozici.
Kontakt: dr. Jireš, ředitel,  
tel. 465 677 815 nebo na e-mail: 
albertinum@albertinum-olu.cz 
nebo písemně na výše uvedenou 
adresu. 

ZDN101010266

Ortoped

Uherskohradišťská 
nemocnice a. s.,  
Uherské Hradiště
přijme do pracovního poměru pro 
oddělení ortopedie lékaře s atestací 
I., II. stupně, event. zařazeného 
v atestační přípravě oboru 
ortopedie.

Požadujeme: VŠ, specializaci nebo 
specializovaou způsobilost v oboru 
podle zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: zázemí stabilní 
nemocnice, dobré mzdové 
ohodnocení, podporu dalšího 
a celoživotního vzdělávání, 
možnost ubytování 
v nemocničních ubytovnách.

Písemné nabídky zasílejte se 
strukturovaným životopisem 
a doloženými doklady o odborné 
způsobilosti na adresu 
Uherskohradišťská nemocnice a. s., 
odbor řízení lidských zdrojů,  
J. E. Purkyně 365,  
686 68 Uherské Hradiště, nebo na 
e-mail: osobni@nemuh.cz

ZDN101010282

Staniční sestra

Staniční sestru pro oddělení 
pro léčbu závislostí, 
detoxifikační oddělení, 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadujeme organizační 
schopnosti, registraci podle zákona 
č. 96/2004, PSS (oš. péče 
v psychiatrii).
Zkušenosti v oboru vítány.
Nástup možný v polovině srpna 
2010.
Dále přijmeme na lůžkové 
oddělení pro ženy sestru na  
0,5 úvazku do nepřetržitého 
provozu.

Požadujeme registraci, zájem 
o obor a chuť se dále vzdělávat 
v psychoterapii. CV zasílejte na 
e-mail: hlavata.zdenka@vfn.cz
Informace podá:  
Z. Hlavatá, tel. 224 968 209.

ZDN101010289

Lékař/lékařka

Lázně Aurora s. r. o., 
Lázeňská 1001/II, Třeboň
přijmou do pracovního poměru 
lékaře.

Vítána atestace oboru FBLR, 
revmatologie, interna, chirurgie, 
ortopedie, neurologie.

Nabízíme základní mzdu v rozpětí 
33–37 tis. Kč, příplatky, v případě 
splnění plánovaných 
hospodářských výsledků možnost 
výplaty pololetních a ročních 
odměn.
Nástup možný ihned.
Možnost pronájmu bytu.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Lázně Aurora s. r. o., 
Lázeňská 1001/II, 379 13 Třeboň,  
pí Kazdová nebo  
e-mail: kazdova@aurora.cz

ZDN101009713

Všeobecná sestra

Všeobecnou sestru  
na Jednotku intenzivní 
metabolické péče 3. interní 
kliniky endokrinologie 
a metabolismu přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze, 
U Nemocnice 2,  
128 08 Praha 2
Požadujeme: SZŠ, VZŠ,  
Bc. v ošetřovatelství.
Registrace podle zákona  
č. 96/2004 Sb. vítána.

Nabízíme: práci na špičkovém 
pracovišti, podporu odborného 
růstu a celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké výhody, absolventy 
zapracujeme, pro mimopražské 
ubytování.
Kontakt:  
vrchní sestra Mgr. Světla Krutská, 
tel. 724 831 218,  
e-mail: skrut@vfn.cz

ZDN101010285

Urolog

Hledám urologa s atestací 
ke spolupráci
do privátní ambulance v Praze 7. 
Tel. 777 147 486  
(volat 19.00–20.00 hod.).

ZDN101008973

personální 
inzerce
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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