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n Výběrová řízení

Učitelé

Děkan Lékařské fakulty  
UK v  Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní místa:
l  učitel katedry chirurgie 

s úvazkem 0,2
Požadavky: úspěšné ukončení 
magisterského studijního 
programu všeobecného lékařství, 
praxe v oboru chirurgie, 
profilování do oboru úrazová 
chirurgie, aktivní znalost 
anglického jazyka, dobré 
předpoklady pro komunikaci 
s uchazeči v rámci výuky, 
schopnosti samostatné vědecké 
práce v oboru chirurgie.
Datum nástupu od 1. 9. 2010.

l  učitelé katedry chirurgie  
(5 míst s úvazkem 0,1; 2 místa 
s úvazky 0,2 a 1 místo s úvazkem 
0,3)

Požadavky: absolvent lékařské 
fakulty, odborná a výzkumná 
činnost zaměřená na chirurgické 
obory v rámci katedry chirurgie, 
přednášková a publikační aktivita 
v předchozím období, didaktické 
schopnosti pro výuku 
pregraduálních studentů, aktivní 
znalost anglického a případně 
dalšího cizího jazyka. 
Datum nástupu nejlépe  
od 1. 9. 2010.

l  učitel katedry interních oborů 
s úvazkem 0,3

Požadavky: úspěšné dokončení 
doktorského studia a získání titulu 
Ph.D., pravděpodobnost habilitace 

během 3 let (tomu odpovídající 
pedagogická a publikační činnost), 
zaměření v oboru nefrologie, 
dobrá znalost angličtiny vzhledem 
k nutnosti české a anglické výuky.
Datum nástupu podle dohody. 

l  učitel katedry interních oborů 
s úvazkem 0,1

Požadavky: úspěšné ukončení 
doktorského studia a získání titulu 
Ph.D. nebo brzké dokončení 
atestace v oboru gastroenterologie, 
publikační činnost, zaměření 
v oboru gastroenterologie, 
minimálně 5 let praxe v oboru 
vnitřní lékařství, dobrá znalost 
angličtiny vzhledem k nutnosti 
české a anglické výuky.
Datum nástupu podle dohody.

l  učitel oddělení ošetřovatelství 
Ústavu sociálního lékařství

Požadavky: magisterské vzdělání 
v oboru ošetřovatelství (Mgr.), 
nejméně 5 let praxe ve 
zdravotnictví, registrace všeobecné 
sestry podle zákona č. 96/2004, 
organizační schopnosti, 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckovýzkumnou činnost 
v oboru a aktivní znalost jazyka. 
Datum nástupu od 1. 10. 2010.

K přihláškám na vypsaná místa je 
třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké 
a vědeckopedagogické hodnosti, 
přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně 
činnosti publikační, souhlas 
v souvislosti se zákonem o ochraně 
osobních údajů. Platové podmínky 
podle mzdového předpisu 
Univerzity Karlovy v Praze. 

Přihlášky zasílejte do 12. 8. 2010 
na sekretariát děkana Lékařské 
fakulty UK v Hradci Králové, 
Šimkova 870, poštovní přihrádka 38, 
500 38 Hradec Králové.

ZDN 101011867

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici primář/primářka 

hematologicko-transfuzního 
oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru, minimálně 10 let lékařské 
praxe, zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti.
Praxe ve vedoucí funkci vítána.
Náležitosti: přihláška na výběrové 
řízení, osobní dotazník, profesní 
životopis s přehledem odborné 
praxe, ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání, potvrzení 
o zdravotní způsobilosti, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., kopie licence ČLK 
pro výkon vedoucí funkce, návrh 
koncepce rozvoje a řízení oddělení.
Písemné přihlášky vč. telefonního 
spojení  zasílejte do 9. července 2010 
na adresu: Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace, Novotná 
Ludmila - vedoucí OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.

ZDN 101011655

Rezidenční místa

Ředitel Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace
vypisuje výběrové řízení na 
schválená rezidenční místa pro rok 
2010:
PROJEKT Č. 1 SPECIALIZAČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH 
ZDRAVOTNICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ
Obory specializačního vzdělávání  
+ počet míst:
l  Anesteziologie a intenzivní 

medicína – 1
l  Dětské lékařství – 1
l  Gastroenterologie – 1
l  Geriatrie – 1
l  Gynekologie a porodnictví – 2
l  Chirurgie – 1
l  Infekční lékařství – 1
l  Kardiologie – 1
l  Klinická onkologie – 1
l  Nefrologie – 1
l  Ortopedie – 1
l  Patologie – 1
l  Pneumologie a ftizeologie – 1
l  Radiologie a zobrazovací metody 

– 1
l  Traumatologie – 1
l  Urologie – 1
l  Vnitřní lékařství – 1
Termín a místo podání přihlášek: 
uchazeči předloží do 31. srpna 2010
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přihlášku do výběrového řízení  
na personální a mzdové oddělení 
Nemocnice Jihlava, příspěvková 
organizace, Vrchlického 59,  
586 33 Jihlava.
Obálka musí být označena zpáteční 
adresou žadatele a  nadepsána 
„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 
RM 2010, projekt č. 1, obor“.
Náležitosti výběrového řízení: 
přihláška na formuláři příloha č. 1, 
přihláška.xls (formuláře naleznete 
na www.nemji.cz/rezidenční místa).
K přihlášce nutno doložit: vyplněný 
osobní dotazník, formulář příloha  
č. 2, osobní dotazník.xls, včetně 
fotografie, lékařský posudek 
o zdravotní způsobilosti k výkonu 
povolání, který nesmí být starší než 
3 měsíce (nepředkládá uchazeč, 
který je zaměstnancem Nemocnice 
Jihlava, p. o.), výpis z rejstříku trestů, 
který nesmí být starší 3 měsíců 
(nepředkládá uchazeč, který je 
zaměstnancem Nemocnice Jihlava,  
p. o.), neověřenou kopii dokladu  
potvrzující získání odborné 
způsobilosti, neověřenou kopii 
dokladu o získání specializované 
způsobilosti nebo zvláštní odborné 
způsobilosti, pokud ji uchazeč 
získal, potvrzení o zařazení do 
příslušného oboru specializačního 
vzdělávání, přehled odborné praxe.
Kritéria výběrového řízení: splnění 
podmínek pro podání žádosti 
k výběrovému řízení, kvalifikační 
předpoklady, komunikační 
předpoklady.
Způsob hodnocení: každé kritérium 
ohodnoceno maximálně 5 body.

ZDN 101011659

n Volná místa

Gastroenterologa

Gastroenterologické 
pracoviště Remedis  
v Praze 4 – Nuslích
přijme na plný úvazek 
gastroenterologa.
Nabízíme: moderně vybavené, 
kultivované pracoviště a motivující 
finanční ohodnocení, možnost 
dalšího vzdělávání a profesního 
růstu, 6 týdnů dovolené, flexibilitu 
pracovní doby.
Kontakt: tel. 724 590 476,  
e-mail: zemanova@remedis.cz

ZDN 101011854

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek, a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru vnitřní lékařství 
nebo kardiologie, případně lékaře 
zařazeného do specializačního 
vzdělávání v uvedeném oboru, 
eventuálně i absolventa. 
Nabízíme: zajímavou práci na 
akreditovaném pracovišti, možnost 

profesního růstu a dalšího 
vzdělávání, zajištění ubytování, 
nadstandardní platové podmínky.
Nástup možný ihned.
Konkrétní podmínky budou 
dohodnuty při osobním pohovoru.
Přihlášky zasílejte na adresu 
ředitelství nemocnice –  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek.
Kontakt: tel. 382 772 001,  
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz

ZDN 101011740

Lékař/lékařka

Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace
nabízí pracovní umístění na pozici 
lékař/lékařka pro úsek vyšetřování 
dárců krve.
Kvalifikační požadavky: informaci 
podá prim. MUDr. Dagmar 
Adamová, tel. 724 486 679.
Nabízíme: nástup možný ihned, 
a to i na částečný úvazek – vhodné 
pro ženy na mateřské dovolené 
nebo pro důchodce.

ZDN 101011850

Lékař/lékařka

Ordinace lékaře pro děti 
a dorost
hledá lékaře na VPP (0,5) 
s možností budoucího rozšíření 
úvazku vč. maj. účasti na praxi.
Požadujeme:praxi min. 3–5 let, 
řidičský průkaz. B, čas. flexibilitu.
Nabízíme: nadstandardní plat, 
mob. telefon, služební byt/vůz 
dohodou.
Nástup dohodou. Okr. Trutnov. 
Tel. 731 179 746.

ZDN 101011813

Datamanažer

Přijmeme datamanažera
na klinické studie, zdrav. vzdělání 
a AJ podmínkou. Působiště Praha.
CV zasílejte na e-mail:  
petrova.marketa@seznam.cz

ZDN 101011876

Výzkumný pracovník

Pracoviště experimentální 
medicíny IKEM,  
Vídeňská 1958/9,  
140 21 Praha 4, 
přijme výzkumného pracovníka, 
nejlépe absolventa přírodovědecké, 
veterinární či lékařské fakulty,  
pro Laboratoř experimentální 
kardiologie PEM IKEM  
(http://www.ikem.cz/cevkoon).
Laboratoř je zaměřena na 
kardiovaskulární patofyziologii a na 
vývoj nových farmakologických 
metod léčby chronického srdečního 
selhání s použitím zvířecích modelů 
(chirurgicky či geneticky 
modifikovaný potkan) s využitím 
klasických funkčních metod 
(echokardiografie, invazivní P-V 

hemodynamika, telemetrie), exvivo 
studií na izolovaném pracujícím 
srdci a metod molekulární biologie.
Nabízíme: zajímavou práci v nově 
vybaveném, unikátně 
interdisciplinárním prostředí, 
možnost doktorského studia či 
dalšího vzdělávání.
Požadujeme:  ukončené 
magisterské či doktorské studium, 
aktivní  znalost AJ, zájem  
o studovanou problematiku, 
zvědavost a entuziasmus, ochota se 
učit nové věci, základní znalost 
experimentální práce či 
molekulární biologie vítána.
CV a motivační dopis posílejte  
na e-mail:  
luce@medicon.cz; vome@medicon.cz

ZDN 101011637

Lékař/lékařka

Radioizotopové pracoviště 
IKEM, Vídeňská 1958/9,  
140 21 Praha 4,
přijme na lůžkové oddělení lékaře 
internistu, popř. praktického lékaře do 
denního provozu Po-Pá 7–15.30 hod.
Vhodné i pro důchodce.
Nástup možný ihned.
Informace na tel. 241 721 386 
MUDr. Buncová nebo  
e-mail: jaol@ikem.cz

ZDN 101011633

Porodní asistentka/
fyzioterapeut

Oblastní nemocnice  
Rychnov n. Kn., a. s.,
přijme do pracovního poměru 
porodní asistentky a fyzioterapeuta.
Kontakt: e-mail: 
personální@nemocnicerk.cz,  
nebo tel. 494 502 262, Matějková.

ZDN 101011576

Lékař/lékařka

Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru 
lékaře: na infekční oddělení, na 
oddělení dlouhodobě nemocných, 
na patologicko-anatomické 
oddělení a na hematologicko- 
-transfuzní oddělení.

Písemné žádosti včetně profesního 
životopisu zasílejte na adresu: 
Nemocnice Jihlava, p. o., pí L. Novotná, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava,  
tel. 567 157 644, 731 430 496, e-mail:  
novotnal@nemji.cz

ZDN 101011565

Chirurg

Soukromá chirurgická 
praxe s ambulantním 
provozem v Jindřichově 
Hradci a v Dačicích
přijme lékaře/lékařku s atestací.
Byt v obou lokalitách k dispozici, 
uplatnění v estetické chirurgii.
Do budoucna možnost převzetí 
praxe.
Kontakt: MUDr. Tomáš Albrecht, 
U Nemocnice 380/III,  
377 38 Jindřichův Hradec,  
tel. 602 490 646, e-mail: 
tomasalbrecht@seznam.cz

ZDN 101011521

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 až 5 dnů 
dodatkové dovolené.
Další Informace naleznete na 
www.dlpp.cz
Kontakt: e-mail: lukesova@dlpp.cz

ZDN 101010796

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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