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n Výběrová řízení

Primář/primářka

Představenstvo Nemocnice 
Tábor, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa  
primář/ka oddělení psychiatrie.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru psychiatrie, 10 let odborné 
praxe lékaře ve zdravotnictví, 
organizační a řídící schopnosti, 
komunikativnost, samostatnost, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, orientace 
v ekonomice zdravotnictví.

Písemnou přihlášku  
vč. telefonního spojení doplněnou 
osobním dotazníkem, profesním 
životopisem, ověřenými doklady 
o odborné způsobilosti 
a dosaženém vzdělání podle 
zákona č. 95/2004 Sb., potvrzením 
o zdravotní způsobilosti, výpisem 
z rejstříku trestů ne starším  
3 měsíců, kopií licence ČLK pro 
výkon funkce a návrhem koncepce 
rozvoje a řízení oddělení zasílejte 
do 25. 6. 2010 na adresu: 
Nemocnice Tábor, a. s.,  
personální oddělení,  
kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor.

Bližší informace:  
MUDr. Jana Chocholová,  
MPP Nemocnice Tábor, a. s.,  
tel. 381 606 600.
Termín osobního výběrového 
řízení bude upřesněn telefonicky.

ZDN 101011313

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni a ředitelka  
FN v Plzni
vypisují výběrové řízení  
na pracovní místo přednosty 
Gynekologicko-porodnické kliniky.
Pracoviště:  
Gynekologicko-porodnická klinika, 
Alej Svobody 80, Plzeň.
Datum nástupu: 1. 1. 2011
Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru, 
vědeckopedagogická hodnost, 
kvalifikace a praxe v oboru, 
publikační činnost.

Další požadavky: osobní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
kolektivu, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
úředně ověřenými kopiemi 
dokladů o vzdělání a dosažených 
vědeckopedagogických 
hodnostech, přehledem vědecké 
a publikační činnosti a čestným 

prohlášením o trestní 
bezúhonnosti je třeba zaslat do  
30 dnů od data zveřejnění 
výběrového řízení v hromadném 
sdělovacím prostředku s celostátní 
působností na adresu: Děkanát 
Lékařské fakulty UK v Plzni, 
personální oddělení, Husova 3, 
306 05 Plzeň.
 ZDN 101011191

Revizní lékař/lékařka

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR – Kraj. 
pobočka pro Olomoucký kraj
vypisuje výběrové řízení na místo 
kmenového revizního lékaře/ky 
pro pracoviště VZP Šumperk 
(úvazek minimálně 0,8).
Kvalifikační předpoklady: 10 let 
odbor. praxe ve zdravotnictví 
(u žen se nezapočítává doba 
mateřské dovolené), atestace  
I. stupně v jednom z těchto oborů: 
interna, PL, chirurgie, pediatrie, 
orientace v zdrav. legislativě, 
znalost práce na PC. 

Přihlášky do výběrového řízení 
s doloženou kopií lékařského 
diplomu, kopii dokladu o složení 
atestačních zkoušek, přehledem 
dosavadní praxe s přesným 
uvedením pracovišť a doby 
zaměstnání, kopii dokladu o členství 
v lékařské komoře, životopisem 
(v přihlášce uveďte přesnou adresu 
a tel. spojení)zasílejte do 15. 7. 2010 
na adresu: VZP ČR, Krajská 
pobočka pro Olomoucký kraj,  
odd. pers. záležitostí, p. Šandová, 
Lazecká 22A, 779 11 Olomouc,  
tel. 585 534 217. Datum konání 
výběrového řízení bude přihlášeným 
oznámeno po uzavření přihlášek.

ZDN 101011066

n Volná místa

Sekundární lékař/ka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Pneumologickou 
kliniku UK 2. LF sekundárního 
lékaře/ku.

Požadavky: ukonč. interní základ, 
specializ. zp. v oboru pneumologie 
nebo předpoklad jejího brzkého 
získání, AJ, PC.
Možnost odb. růstu, ubytování pro 
mimopražské. 

Kontakt: sekretariát 
Pneumologické kl. 2. LF, FN 
Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
nebo 
e-mail: pneumologie@fnmotol.cz, 
info na tel. 22443 6601.
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Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,
přijme lékaře/lékařku na oddělení 
interna.
Požadujeme odbornou 
způsobilost, praxe není 
podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, 
spolupráci mladého a přátelského 
kolektivu, podporu dalšího 
prohlubování vzdělání, 
nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, pět týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP  
na dovolenou a kulturní akce, 
závodní stravování, možnost 
zajištění příjemného ubytování 
v centru města a v blízkosti 
nemocnice.

Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá primář 
oddělení MUDr. Ivo Jörg,  
tel. 483 345 200,  
e-mail: jorg@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101011202

Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,
přijme lékaře/lékařku na oddělení 
ortopedie.
Požadujeme odbornou 
způsobilost, praxe není 
podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, 
spolupráci mladého a přátelského 
kolektivu, podporu dalšího 
prohlubování vzdělání, 
nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, pět týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP na 
dovolenou a kulturní akce, závodní 
stravování, možnost zajištění 
příjemného ubytování v centru 
města a v blízkosti nemocnice.
Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá primář 
oddělení MUDr. Petr Žák,  
tel. 483 345 777,  
e-mail: zak@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz.

ZDN 101011210

Sekundární lékař/ka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro oddělení 
spondylochirurgie sekundárního 
lékaře/ku. 
Požadavky: zájem o obor, znalost 
sv. jazyka, možnost i pro absolventy.

Nabízíme: odb. růst, ubytování pro 
mimopražské.
Písemné nabídky s CV zašlete na 
sekretariát odd. spondylochirurgie, 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5 nebo  
e-mail: renata.zachova@fnmotol.cz 
Info na tel. 22443 2581.

ZDN 101011188

Lékař/lékařka

Německo – pracovní místa 
pro lékaře i absolventy. 
Alespoň částečná znalost NJ 
podmínkou. 
Plat od 3700 € + příplatky za služby. 
Pomoc při hledání ubytování.
Kontakt: tel. 723 673 339.

ZDN 101011134

Lékař/lékařka

Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře/ku na chirurgické 
oddělení a ORL oddělení. 
I absolventy. 
Kontakt:  
chir. – prim. MUDr. Kyzlink,  
tel. 461 569 323, 
e-mail: kyzlink@nemsy.cz;  
ORL – prim. MUDr. Sychra,  
tel. 461 569 345,  
e-mail: sychra@nemsy.cz.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy.

ZDN 101011129

Praktický lékař/ka

Nestátní zdravotnické 
zařízení Praha
přijme praktického lékaře/lékařku 
na dobu neurčitou
l  ordinace U Vozovny 6,  

Praha 10, konečná tram. č. 7
l  ordinace Nad Vršovskou horou 80, 

Praha 10 
Požadujeme: specializaci v oboru 
všeobecné lékařství prvního 
stupně, minimální praxi 6 let.
Nabízíme dobré platové i sociální 
podmínky. 
Informace: MUDr. Pavel Skopec, 
e-mail: SkopecP@dpp.cz, 
tel. 296 134 275,  
Aleš Hrdlička, tel. 296 195 036, 
e-mail: hrdlicka@dpp.cz

ZDN 101010402

Vedoucí lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec nad 
Nisou, p. o.,
přijme vedoucího lékaře/lékařku 
na oddělení interna JIP.
Požadujeme: odbornou 
způsobilost, schopnost vést 
oddělení, praxi.
Nabízíme: vedení dynamického 
týmu, zajímavou práci v prosperující
organizaci, spolupráci mladého 
a přátelského kolektivu, podporu 

dalšího prohlubování vzdělání, 
nadstandardní finanční ohodnocení, 
přátelské pracovní prostředí, pět 
týdnů dovolené, příspěvky z fondu 
FKSP na dovolenou a kulturní akce, 
závodní stravování, možnost 
zajištění příjemného ubytování 
v centru města a v blízkosti 
nemocnice.

Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.
Bližší informace podá primář 
oddělení MUDr. Ivo Jörg,  
tel. 483 345 200,  
e-mail: jorg@nemjbc.cz, případně 
kontaktujte personální oddělení, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz.

ZDN 101011205

Lékař/lékařka

Boskovice – dětská léčebna 
se zaměřením na následnou 
rehabilitační péči dětí 
s neurologickými a ortopedickými 
vadami přijme lékaře - pediatra na 
HPP.

Platové zařazení dle Sb. zákonů  
č. 262/2006, 564/2006 a 137/2009.
Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí, možnost dalšího 
odborného růstu a 5 dnů 
dodatkové dovolené. 
Další informace naleznete na  
www.dlpp.cz.
Kontakt: e-mail: lukesova@dlpp.cz, 

ZDN 101010795

n Pronájem

Pronajmeme lékařské 
ordinace ve druhém patře 
budovy s bezbariérovým 
přístupem na adrese Plzeň, 
Lochotínská 18, 
výhodná poloha v centru města, 
snadné parkování.  
V přízemí je umístěna lékárna, 
v prvním patře lékařské ordinace.
Kontakt: 
tel. 604 225 533, 604 220 720.

ZDN 101011280

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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