
Výběrové řízení
Primář/-ka

Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s.,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
Pardubická nemocnice, vypisu-
je výběrové řízení na obsazení ve-
doucího místa:

   primář/primářka 
Anesteziologicko- 
-resuscitačního oddělení

Požadavky na uchazeče:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost v obo-

ru anesteziologie a intenzivní 
medicíny,

•   minimálně 10 let praxe v oboru,
•   licence ČLK pro výkon funkce 

primáře, příp. splnění podmí-
nek pro její vydání,

•   zdravotní způsobilost a bezúhon-
nost dle zákona č. 95/2004 Sb.,

•   řídicí a organizační schopnosti,
•   schopnost koordinace a týmo-

vé práce,
•   komunikační schopnosti.

Detailní informace k výběrovému 
řízení jsou uvedeny na: 
http://www.nempk.cz/vybero-
va-rizeni-pardubicka-nemocnice

Uzávěrka písemných přihlášek je 
29. 2. 2016 ve 12.00 hodin.

Kontakt: Nemocnice Pardubické-
ho kraje, a. s., úsek personálního 
ředitele, Ing. Pavlíková, Kyjevská 
44, 53203 Pardubice.
 M161000070

Volná místa
 
Revizní lékař

Oborová zdravotní 
pojišťovna 
hledá pro centrálu v Praze:

•   revizního lékaře – agenda regre-
sů na poloviční úvazek

•   revizního lékaře pro chirurg. obo-
ry na plný nebo částečný úvazek

•   revizního lékaře na problema-
tiku DRG na plný nebo částeč-
ný úvazek

V případě zájmu pište na e-mail: 
daria.studena@ozp.cz nebo tel.: 
261 105 252.
 M161000046

Sekundární lékař/-ka
Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5,

přijme pro Kardiologickou klini-
ku 2. LF UK a FNM sekundární-
ho lékaře/-ku.

Požadavky: absolvování spol. int. 
kmene a příprava ke kardiol. ates-
taci výhodou, event. akceptujeme 
i absolventa LF.

Nabízíme: prof. růst, plný úva-
zek (zástup za MD), ubyt. pro 
mimopražské, zam. benefity, 
nástup ihned.
Písemné nabídky s CV zasílejte 
na e-mail: josef.veselka@fnmo-
tol.cz, pavla.dlouha@fnmotol.cz.
Info na tel.: 224 434 901.

M151001008

Fyzioterapeut/-ka
Městská nemocnice 
následné péče (Praha 9) 

přijme vedoucího fyzioterapeu-
ta/-ku na malé oddělení fyziote-
rapie (5 fyzioterapeutek).

Požadujeme registraci v oboru 
a pět let praxe ve funkci vedou-
cího fyzioterapeuta.
Nabízíme klidnou práci v malém 
kolektivu, příjemné pracovní pro-
středí, velmi dobrou dopravní do-
stupnost (areál je přímo u stanice 
metra Českomoravská), nadstan-
dardní platové ohodnocení a be-
nefity (příspěvky na stravování 
a penzijní připojištění).
Kontakt: MUDr. Andrlová, 
tel.: 284 000 895, 
e-mail: andrlova@mnnp.cz

M161000007

Psychiatr
Dům duševního zdraví  
v Ostravě
přijme:

   psychiatra s psycho- 
terapeutickým vzděláním

Informace: Ing. A. Beránek, 
mobil: 603 702 698, 
e-mail: ddz@ddz.cz
 M151000567

Lékaři
Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 
84, 150 06 Praha 5,

přijme pro Kliniku dětské a dospě-
lé ortopedie a traumat. 2. LF UK 
a FNM lékaře/-ky (bez at., nejlépe 
absolv.), na úvazek 0,5 v kombi-
naci s postgraduálním studiem.

Požadavky: zájem o obor; zájem 
o vědecko-výzkumnou, publikač-
ní a prezentační činnost; praxe na 
klinickém pracovišti (i během stu-

dia) vítána; od event. zahraniční-
ho zájemce požadujeme perfektní 
znal. ČJ slovem i písmem.
Nabízíme: možnost prof. růstu, 
ubyt. pro mimopražské, zam. be-
nefity. Písemné nabídky s CV za-
sílejte na e-mail: michaela.bez-
roukova@fnmotol.cz  
 M161000053

Praktický lékař
Městská poliklinika Praha 
přijme do svého kolektivu všeo-
becného praktického lékaře pro 
dospělé s atestací či bez atestace 
a lékaře na pracovnělékařské služ-
by s atestací z pracovního či vše-
obecného praktického lékařství.
Nástup možný ihned nebo dle 
dohody.

Nabízíme zavedenou ordinaci 
v centru Prahy, přátelský kolek-
tiv, zaměstnanecké stravování 
a příspěvek na vzdělávání. 
Kontakty: tel.: 222 924 214, e-mail: 
t.brunerova@prahamp.cz

M161000066
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Endokrinolog
Hledám lékaře endokrinologa pro 
práci v diabetologické a endokri-
nologické ambulanci.

Úvazek 2 dny v týdnu, možnost dal-
šího rozšiřování. Nástup a mzda 
dle dohody. Podmínka: atesta-
ce v oboru endokrinologie. Ob-
last Praha 4.
Bližší informace na tel: 605 949 509

M161000014

Lékař
Hledám lékaře pro práci v diabe-
tologické, interní a endokrinolo-
gické ambulanci.

Podmínka: atestace v oboru inter-
na nebo diabetologie, nebo slože-
ní základního kmene.
Úvazek: 3 dny v týdnu. Nástup 
a mzda dle dohody. Oblast Praha 4.
Bližší informace na tel: 605 949 509

M161000013

Fyzioterapeut/-ka
Městská nemocnice 
následné péče (Praha 9) 

přijme na lůžkové oddělení fy-
zioterapeutku/-ta. Požadujeme 
registraci v oboru.

Nabízíme klidnou práci v malém 
kolektivu, příjemné pracovní pro-
středí, velmi dobrou dopravní do-
stupnost (areál je přímo u stanice 
metra Českomoravská), moti-
vující platové ohodnocení a be-
nefity (příspěvky na stravování 
a penzijní připojištění). Částeč-
ný úvazek možný. 

Kontakt: primářka MUDr. Andr-
lová, tel.: 284 000 895, e-mail: an-
drlova@mnnp.cz M161000008

Lékař ARO
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro oddělení ARO

Požadujeme:
•   specializovaná způsobilost v obo-

ru anestezie a resuscitace vítána,
•   uvítáme zařazení v přípravě 

v oboru anestezie a resuscitace,
•   vhodné i pro absolventy VŠ.

Nabízíme:
•   práci ve stabilní společnosti,
•   nástup ihned nebo podle dohody,
•   plný pracovní úvazek,
•   po zapracování trvalý pracov-

ní poměr,
•   výhodné mzdové ohodnocení 

v souladu s vnitřními předpisy 
dle dosažené praxe a kvalifikace,

•   možnost absolvování speciali-

začního vzdělání bez smluvní-
ho závazku,

•   možnost dalšího odborného růs-
tu, jsme držiteli akreditace pro 
další vzdělávání,

•   5 týdnů dovolené + 1 týden navíc,
•   pracovní doba, včetně ÚPS, v sou-

ladu se zákoníkem práce,
•   možnost ubytování na ubytov-

ně v areálu nemocnice,
•   cenově výhodné stravování ve 

vlastní jídelně,
•   příspěvek na penzijní připojiš-

tění (při plném pracovním úvaz-
ku a pracovním poměru trvají-
cím alespoň 1 rok).

Oddělení ARO má udělenu akre-
ditaci I. stupně pro vzdělávání lé-
kařů v oboru anestezie a resuscita-
ce. Bližší informace podá: MUDr. 
Radovan Prchlík, primář odděle-
ní, tel.: 381 605 000; 777 634 634,  
e-mail: radovan.prchlik@nemta.cz

M161000075

Více pozic
Nemocnice Měšice, 
Praha – východ, 
přijme do svého týmu lékaře růz-
ných odborností. Nástup mož-
ný ihned. Bližší informace podá 
primářka MUDr. R. Štěpánková, 
tel.: 736 264 266.
 M161000063

Více pozic
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro interní oddělení 
– gastroenterologie
   lékaře pro plicní 
oddělení (TRN)

•   VŠ lékařství, specializovaná způ-
sobilost vítána

•   Akceptujeme zařazení v oboru 
specializačního vzdělávání, pří-
padně absolventa

•   Plný pracovní úvazek
•   Dobré mzdové ohodnocení
•   Dobré podmínky pro speciali-

zační vzdělávání
•   Finanční náborový příspěvek

Nemocnice Tábor, a. s., má akredi-
taci MZ ČR v oboru vnitřní lékařství 
– II. stupeň – a v oboru gastroentero-
logie – I. stupeň, a požádáno o pro-
dloužení akreditace v oboru pneu-
mologie a ftizeologie – II. stupeň.

Nástup dle dohody.
Bližší informace podá: MUDr. 
Ladislav Douda, primář odděle-
ní INT 1 (gastro), tel.: 381 606 000  
e-mail: ladislav.douda@nemta.cz
MUDr. Kamil Kleňha, primář od-
dělení TRN tel.: 381 606 400  
e-mail: kamil.klenha@nemta.cz

M161000078
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