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n Výběrová řízení

Přednosta

Ředitelka Nemocnice  
Vyškov, p. o.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa přednosty oddělení 
chirurgie.

Požadujeme: atestaci II. stupně 
z oboru, minimálně 10 let praxe, 
občanskou a morální bezúhonnost, 
členství ČLK s registrací na 
vedoucího lékaře, znalost práce  
na PC, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.

Předpokládaný nástup: dohodou.
Přihláška k výběrovému řízení 
musí obsahovat: životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
osobní dotazník, osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., čestné 
prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 
citovaného zákona, licenci ČLK.
Poskytujeme: výhodné platové 
ohodnocení, zapracovaný kolektiv 
lékařů a zdrav. sester.
Písemné přihlášky s doklady podle 
požadavků zasílejte nejpozději do 
1 měsíce od uveřejnění na adresu 
Nemocnice Vyškov, p. o., 
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, 

JUDr. Taťána Menoušková, 
náměstek právně-personální,  
tel. 517 315 130. 

ZDN 101012792

Asistent/asistentka

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst VŠ pedagogů – 
akademických pracovníků:
l  1 asistentka/asistent Ústavu 

fyzioterapie
Předpokládaný nástup: 
 od 15. 9. 2010.
Požadovaná výše úvazku:  
0,20, tj. minimálně 8 hodin týdně.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání v příslušném oboru, 
minimálně 1 rok odborné praxe, 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost, publikační 
činnost vítána, zdravotní 
způsobilost a morální 
bezúhonnost.

l  1 odborná asistentka/odborný 
asistent Ústavu fyzioterapie

Předpokládaný nástup:  
od 15. 9. 2010.
Požadovaná výše úvazku:  
0,20, tj. minimálně 8 hodin týdně.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání v oboru léčebná 
rehabilitace, minimálně 3 roky 
odborné praxe, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou činnost, 
publikační činnost vítána, 
zdravotní způsobilost a morální 
bezúhonnost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: vyplněný 
osobní dotazník UP, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
profesní životopis s uvedením 
přehledu dosavadní odborné 
praxe, přehled publikační činnosti.
Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrového řízení  
ve Zdravotnických novinách na: 
Děkanát FZV UP, personální 
referát, tř. Svobody 8,  
771 11 Olomouc. 

ZDN 101012495

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo akademického 
pracovníka – učitele vysoké školy 
s částečným pracovním úvazkem 
0.700 pro Ústav biofyziky  
2. LF UK v Praze.
Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání přírodovědného 
směru, titul Ph.D., dobrá znalost AJ.

Dále požadujeme: předpoklady 
pro vědeckou a pedagogickou 
činnost, morální a občanskou 
bezúhonnost.
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, s životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a alespoň 2 referencemi přijímá  
do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení:  
Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101012722

Primář/primářka

Ředitel Krajské nemocnice  
T. Bati, a. s., ve Zlíně
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení.

Požadujeme: specializační 
způsobilost, praxi v daném oboru, 
licenci České lékařské komory 
k výkonu funkce vedoucí 
lékař – primář, organizační a řídící 
schopnosti, morální a občanskou 
bezúhonnost.
Uchazeči předloží písemnou 
přihlášku, která musí obsahovat 
tyto náležitosti: jméno, příjmení 
a titul, datum a místo narození, 
kontaktní údaje (vč. čísla telefonu), 
číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení pobytu, 
jde-li o cizího státního občana, 
datum a podpis.
Životopis o dosavadních 
zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, 
originál výpisu z evidence rejstříku 
trestů ne staršího než 3 měsíce, 
kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání. 
Přihlášky zasílejte nejpozději  
do 6. 8. 2010 na adresu:  
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Zlín, útvar lidských zdrojů, 
Havlíčkovo nábřeží 600,  
762 75 Zlín, obálka musí být 
označena „VŘ primář ARO“.
Kontaktní osoba pro případné 
další informace: MUDr. Petráš, 
zástupce ředitele pro zdravotnické 
obory, tel. 577 552 790,  
e-mail: petras@bnzlin.cz

ZDN 101012731

Náměstek ředitele

Ředitel zdravotnické 
záchranné služby 
Jihomoravského kraje, p. o.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce náměstka ředitele 
pro zdravotní péči. 
Požadavky: lékařská fakulta, 
odborná způsobilost v oboru AaR 
a urgentní medicína nebo AaR 
(atestace II. stupně), praxe ve 
zdravotnictví minimálně 10 let, In
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z toho v ZZS minimálně 5 let, 
praxe ve vedoucí funkci 
minimálně 5 let, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti, 
zkušenosti s vedením většího 
kolektivu, občanská bezúhonnost, 
uživatelská znalost práce s PC, 
znalost problematiky zdravotnické 
příspěvkové organizace,  
znalost AJ nebo NJ, publikační 
činnost výhodou.
Přihlášky musí obsahovat: osobní 
údaje včetně kontaktního spojení, 
strukturovaný životopis 
s přehledem zaměstnání, doklady 
o kvalifikaci, výpis z rejstříku 
trestů (starý max. 3 měsíce), 
osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb. 
(nevztahuje se na osoby narozené 
po 1. 12. 1971), souhlas 
s nakládáním s osobními údaji pro 
účely tohoto výběrového řízení.
Doklady je třeba předložit 
v originálu nebo úředně ověřené 
kopii. 
Plat podle vládního nař. 564/2006 Sb., 
přílohy č. 3 pro zdravotnické 
pracovníky.
Přihlášky zašlete na adresu: 
Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje, p. o.,  
nám. 28. října 23, 602 00 Brno,  
a to do 14 dnů od uveřejnění. 
Bližší informace na tel. 545 113 204, 
Ing. Hana Hlávková, vedoucí PaM.

ZDN 101012457

Sekundární lékař

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

Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
zájemce se specializovanou 
způsobilostí v oboru dětské 
lékařství (není podmínkou)  
bude upřednostněn, praxe 
u pediatrického lůžka nebo 
ukončený společný kmen 
výhodou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup od 1. 9. 2010  
nebo podle dohody. 
Kontakt:  
prim. MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.,  
tel. 261 083 236.

ZDN 101012728

Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni
vypisuje výběrová řízení na tato 
pracovní místa:

l  odborný asistent – Psychiatrická 
klinika, 2 místa

l  odborný asistent – 
Anesteziologicko-resuscitační 
klinika

K přihlášce je třeba přiložit 
doklady o VŠ vzdělání, odborné 
kvalifikaci a délce praxe v oboru, 
profesní životopis.
Přihlášky do výběrového řízení 
přijímá 30 dnů od data zveřejnění 
osobní odd. děkanátu  
LF UK v Plzni,  
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 101012725

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního 
lékaře/lékařku pro II. interní 
kliniku.
Požadujeme: absolventa lékařské 
fakulty, atestace z vnitřního 
lékařství vítána, zájem o interní 
lékařství, praxe vítána, není 
podmínkou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů přijímá 
zaměstnanecký odbor FTNsP, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč, 
paní Mária Bergmanová,  
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN 101012464

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
vypisuje konkurzní řízení  
na obsazení funkce vedoucí  
lékař/lékařka centrální rehabilitace.

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
absolvovaný manipulační kurz, 
atestaci z rehabilitace a fyzikální 
medicíny nebo alespoň přípravu 
na ni, organizační, komunikační 
a řídící schopnosti.

Nabízíme: základní plat podle 
platných tabulek, osobní příplatek, 
příplatek za vedení, dobré pracovní 
podmínky, přátelský kolektiv, 
možnost nočních služeb na 
lůžkovém oddělení, možnost 
celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu: září 2010.

Kontakt:  
primářka MUDr. Marie 
Sedláčková, tel. 261 082 509, 
e-mail: marie.sedlackova@ftn.cz

ZDN 101012467

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 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 16. 8. 2010, 
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz, 
tel. 261 082 388.

ZDN 101012383

n Volná místa

Lékař/lékařka

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme pro urologické oddělení  
do pracovního poměru lékaře. 
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, zařazení do specializačního 
vzdělávání v oboru urologie, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, schopnost týmové 
práce, uživatelská znalost PC. 

Nabízíme: práci v akreditovaném 
zdravotnickém zařízení, dobré 
pracovní podmínky, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
příspěvky z FKSP (dovolená, sport, 
vitaminy), jiné zaměstnanecké 
výhody.

Nástup podle dohody. 
Kontakt: primář oddělení  
plk. MUDr. Oto Köhler, CSc.,  

tel. 973 203 331,  
e-mail: oto.kohler@uvn.cz  
nebo personální asistentka  
Radka Kůrková, tel. 973 202 729, 
e-mail: radka.kurkova@uvn.cz

ZDN 101012715

Lékař/lékařka

Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace
přijme lékaře pro hematologicko- 
-transfuzní oddělení. 
Kvalifikační požadavky:  
absolvent lékařské  
fakulty – výhodou je atestace  
v oboru hematologie  
a transfuzní služba.

Nabízíme zajímavou práci jak na 
úseku hematologické poradny, 
která pracuje jako centrum 
s rozšířenou hematoonkologickou 
péčí, tak na  transfuzním úseku 
s plnou výrobou transfuzních 
přípravků.

Nástup možný ihned.
Kontakt: primář HTO –  
MUDr. Dagmar Adamová,  
e-mail:  
dagmar.adamova@nemocnice.opava.
cz

ZDN 101012795

Absolvent

Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace
přijme absolventa vysokoškoláka – 
nelékaře pro hematologicko- 
-transfuzní oddělení. 

Kvalifikační požadavky: 
absolvování magisterského studia 
na některé z akreditovaných 
vysokých škol biologického nebo 
chemického zaměření, získání 
odborné způsobilosti k výkonu 
zdrav. povolání podle  
§ 26, zákona č. 96/2004 Sb.
Nástup možný ihned.
Kontakt: primář HTO –  
MUDr. Dagmar Adamová,  
e-mail:  
dagmar.adamova@nemocnice.opava.
cz

ZDN 101012800

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
v Semilech
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře pro interní 
oddělení.
Specializovaná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství vítána, možnost 
uplatnění i absolventa.

Nabízíme příznivé platové 
ohodnocení, možnost dalšího 
profesního růstu, ubytování 
v místě pracoviště, zaměstnanecké 
benefity.
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Příjemné pracovní prostředí 
podkrkonošské nemocnice.
Kontakt:  
e-mail: pavel.sabl@nemsem.cz,  
tel. 481 661 330.

ZDN 101012811

Lékař/lékařka

NH Hospital, a. s.,  
Nemocnice Hořovice
přijme ihned lékaře na chirurgické 
oddělení.
Bližší informace  
na tel. 311 542 331.

ZDN 101012808

Více pozic

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme:
l  lékaře na interní oddělení 
l  větší počet absolventů 

Požadavky: VŠ, atestace vítána.
Kontakt: tel. 499 502 304,  
Česko-německá horská nemocnice 
Krkonoše, s. r. o., personální 
oddělení, Fügnerova 50,  
543 01 Vrchlabí, nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz

ZDN 101012814

Lékař/lékařka

Lékaře s atestací v oboru 
TRN s bronchologickou 
erudicí na funkci vedoucího 
lůžkového oddělení  
a 2 lékaře sekundáře  
pro Kliniku tuberkulózy 
a respiračních nemocí,  
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Nástup říjen–listopad 2010.
Informace na  
tel. 224 964 820 – přednosta,  

tel. 224 964 808 – primářka,  
e-mail: alena.bortlova@vfn.cz

ZDN 101012702

Lékař/lékařka

Orlickoústecká nemocnice, a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku (i absolventa)  
na gynekologicko-porodnické 
oddělení. 

Nabízíme: perspektivní práci  
na moderním pracovišti 
akreditovaném pro uskutečňování 
vzdělávacího programu 
specializačního vzdělávání lékařů 
v oboru gynekologie a porodnictví, 
zaměstnanecké benefity včetně 
ubytování, zajímavé platové 
ohodnocení.
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 465 710 358, e-mail: 
andrea.halsbachova@uo.hospital.cz

ZDN 101012705

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek, a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru anesteziologie 
a resuscitace, případně lékaře 
zařazeného do specializačního 
vzdělávání v daném 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 101012708

Lékař/lékařka

Úrazová nemocnice v Brně
přijme lékaře pracujícího bez 
dohledu v oboru traumatologie- 
-chirurgie do traumatologické 
ambulance.
Možnost klinického dne. 
Informace na tel. 545 538 712.

ZDN 101012712

Lékař/lékařka

Nemocnice s  poliklinikou 
Karviná-Ráj,  
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro oddělení klinické 
biochemie, pracoviště Orlová. 
Požadujeme minimálně zařazení 
do specializačního oboru klinická 
biochemie. Vhodné i pro 
absolventy.
Žádosti přijímá oddělení 
personalistiky a mezd  
NsP Karviná-Ráj,  
Vydmuchov 399/5,  
734 12 Karviná-Ráj,  
ing. Letochová, tel. 596 383 205,  
e-mail: letochova@nspka.cz.
Bližší informace na www.nspka.cz

ZDN 101012719

Lékař/lékařka

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme lékaře do ambulance 
bolesti.
Požadavky: VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
paliativní medicína a léčba bolesti, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., schopnost týmové 
práce, uživatelská znalost PC. 
Nabízíme: práci v moderních 
provozech, výhodné pracovní 
podmínky, odpovídající finanční 
ohodnocení, zabezpečení 
profesního růstu, závodní 
stravování, možnost ubytování pro 
mimopražské, příspěvky z FKSP 
a jiné zaměstnanecké výhody. 
Nástup podle dohody. 
Bližší informace:  
personální asistentka  
Blanka Fialová, tel. 973 202 728, 
e-mail: blanka.fialova@uvn.cz

ZDN 101012492

Logoped

Klinického logopeda na 
celý úvazek pro 
Neurologickou kliniku 
a současně 
cerebrovaskulární jednotku 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Nástup možný od srpna 2010.
Kontakt: primář MUDr. Petr Mečíř – 
tel. 224 965 519,  
e-mail: mecir.petr@vfn.cz

ZDN 101012336

Lékař/lékařka

Domov sv. Karla 
Boromejského v Praze
přijme zkušeného lékaře na 
lůžkové oddělení, výhledově na 
pozici vedoucího lékaře. 
Atestace v oboru interna, všeobec. 
lékařství nebo geriatrie, dobrá 
znalost PC.
Hledáme lékaře, který bude 
motivovaný ochotou sloužit rád  
seniorům, s laskavým a trpělivým 
přístupem  k nemocným 
i rodinným příslušníkům, 
s osobním nasazením, schopností 
tolerance a týmové spolupráce.
Nabízíme velmi pěkné a moderní 
prostředí, přátelskou atmosféru 
sehraného kolektivu, vysoce 
profesionální i lidské vedení 
lékařského a ošetřovatelského 
týmu a dobrou pověst zařízení 
s perspektivou dalšího rozvoje.
Více na www.domovrepy.cz, 
kontakt: sestra Konsoláta,  
tel. 776 257 911,  
CV na konsolata@domovrepy.cz

ZDN 101012451

Sestra

Klinika ESET
přijme:
l  sestru – koterapeuta pro práci 

ve frakcionovaném stacionáři

l  sestru – koterapeuta pro práci 
v denním stacionáři 
organických poruch

l  psychiatrickou sestru pro práci 
ve vlastním prostředí pacienta 
(terén)

Vítáme psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý), u terénní 
sestry je nutné psychiatrické 
vzdělání (VŠ, VOŠ psychiatrická 
sestra).

Nabídky s profesním CV zasílejte 
na: ESET,  
paní Renata Konopásková, 
Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101012448

Více pozic

Klinika ESET 
přijme:
l  psychiatra na pozici ved. lékaře 

oddělení a stacionáře pro 
organické psychické poruchy

l  sestru – koterapeuta pro práci 
v denním stacionáři

l  psychiatrickou sestru pro práci 
ve vlastním prostředí pacienta

Strukturovaný CV zasílejte na: 
ESET, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  In
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e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101012445

Lékař/lékařka

Dialyzační středisko 
Dialcorp s. r. o.  
v Rychnově nad Kněžnou
přijme lékaře/lékařku na plný 
úvazek (možný i částečný).
Nástup ihned nebo dohodou.
Finanční ohodnocení – dohoda.
Možnost ubytování.
Pracovní doba po–so.
Kontakt:  
MUDr. Vilém Chocholatý,  
tel. 494 533 543,  
e-mail:  
vilemchocholaty@dialcorp.cz,
karelknop@dialcorp.cz

ZDN 101012377

Sekundární lékař

Chirurgické oddělení 
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
přijme do pracovního poměru 
sekundárního lékaře.
Rádi uvítáme i letošní absolventy 
lékařských fakult.
Nabízíme práci v moderní Oblastní 
nemocnici Středočeského kraje, 
která poskytuje zdravotní péči 
nemocným z Kolínska i dalších částí 
Středočeského kraje. 
Chirurgické oddělení je plně 
akreditovaným pracovištěm pro 
vzdělávání v oboru chirurgie po 
celou dobu přípravy k atestaci.
Podmínkou je dokončené VŠ 
vzdělání na lékařské fakultě.

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte písemně 
nebo e-mailem na adresu:  
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D., 
primář chirurgického oddělení 
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., 
Žižkova 146, 280 00 Kolín III, 
e-mail:  
jaromir.simsa@nemocnicekolin.cz

ZDN 101012339

Lékař/lékařka

Litomyšlská nemocnice, a. s.
přijme lékaře i absolventa na kožní 
oddělení. 
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost – 
není podmínkou, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
schopnost týmové práce se 
zájmem o obor.
Nástup dohodou.
Nabízíme: zaměstnání 
v akreditovaném pracovišti, 
odborný růst, možnost ubytování.

Kontakt:  
e-mail: josef.leichter@litnem.cz 
nebo LN, a. s., personální oddělení, J. 
E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl.

ZDN 101012342

Lékař kardiolog
Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme pro kardiologické oddělení 
Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN 
Praha do pracovního poměru 
lékaře kardiologa. 
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, lékař se specializovanou 
způsobilostí v oboru kardiologie 
nebo krátce před vykonáním 
atestace, profilace na neinvazivní 
a ambulantní kardiologii výhodou, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., schopnost týmové 
práce, uživatelská znalost PC. 
Nabízíme: práci v moderních 
provozech nemocnice s akreditací 
JCI, odpovídající finanční 
ohodnocení, zabezpečení 
profesního růstu, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
závodní stravování, příspěvky 
z FKSP (rekreace, sport, vitaminy, 
benefitní programy), jiné 
zaměstnanecké výhody. 
Nástup dohodou. 

Bližší informace: vedoucí 
kardiologického oddělení  
pplk. MUDr. Miroslav Černohous, 
tel. 973 203 039,  
e-mail: miroslav.cernohous@uvn.cz, 
nebo personální asistentka  
Radka Kůrková, tel. 973 202 729, 
e-mail: radka.kurkova@uvn.cz

ZDN 101012345

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek, a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru ortopedie, 
případně lékaře zařazeného  
do specializačního vzdělávání 
v daném 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 101012350

Více pozic

Oblastní nemocnice 
Příbram, a. s., se sídlem 
Podbrdská 269,  
261 95 Příbram V-Zdaboř
přijme do pracovního poměru:
l  lékaře se specializací 

diabetologie
l  lékaře anesteziologa
l  lékaře na interní oddělení
l  lékaře ortopeda-traumatologa 

s atestací nebo alespoň 
v předatestační přípravě

l  lékaře pro urgentní příjem
l  lékaře do LDN
l  lékaře urologa
l  vedoucího lékaře nového 

komplexu  operačních sálů
l  lékaře pro oddělení neurologie
l  lékaře na oddělení nukleární 

medicíny
l  lékaře na oddělení hematologie 

a transfuzní stanice s atestací 
nebo alespoň v předatestační 
přípravě

l  zubního lékaře
l  zdravotní laborantky – SZŠ, 

obor zdrav. laborant, nejlépe 
s osvědčením k výkonu zdrav. 
povolání bez odborného 
dohledu

Nástup možný ihned, přechodné 
ubytování v místě lze zajistit.

Kontakt: personální oddělení, 
pan Podzimek  
– tel. 318 641 108,  
paní Burdová – tel. 318 641 161, 
e-mail: nabor@onp.cz

ZDN 101012354

Lékař/lékařka

Nestátní poliklinika 
v Berouně
hledá lékaře na pozici: 
l  neurolog, chirurg (plný nebo 

částečný úvazek)
Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném 
kolektivu, možnost dalšího 
vzdělávání.
Dobré spojení do Prahy.

Informace na tel. 311 746 315, 
724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz

ZDN 101012236

n Prodej

Za odhadní cenu přenechám 
zavedenou ordinaci PLDD.
Příznivé provozní podmínky, 
lokalizace blízko středu města 
Brna a dětské nemocnice. 
Informace a kontakt:  
tel. 608 061 168.

ZDN 101012454

Prodám zavedenou, 
komplexně vybavenou 
gostroenterolog.
ambulanci v historické 
zástavbě centra  Litoměřic, 
ulice Jezuitská 4/8.
Plochy  120 m2, vlastní parkování 
ve dvoře.
Kontakt: tel. 603 290 977.

ZDN 101012380

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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