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PERSONÁLNÍ INZERCE
V!b"rová #ízení
P!ednosta
Ředitel Masarykovy 
městské nemocnice 
v Jilemnici 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa:

   přednosta interního oddělení

Kvalifikační požadavky:
•   odborná způsobilost dle zákona 
č.95/2004 Sb. v platném znění,

•   specializace v oboru,
•   minimálně 10 let praxe,
•    zdravotní způsobilost,
•   občanská a morální bezúhon- 

nost,
•   organizační a řídicí schopnosti.

Nástup 1. 5. 2016

Nabízíme:
•   zaměstnání v  moderně re-

konstruovaném a vybaveném 
zařízení,

•   kvalifikovaný kolektiv lékařů,
•   dobré finanční ohodnocení,
•   možnost dalšího profesního 

vzdělávání v oboru,
•   ubytování, zaměstnanecké 

benefity,
•   atraktivní prostředí Krkonoš.

Písemné přihlášky s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe zasílejte na perso-
nální oddělení do 4 týdnů po zve-
řejnění výběrového řízení (MMN 
v Jilemnici, personální oddělení, 
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice)
Kontakt: e-mail: miluse.podzim-
kova@nemjil.cz
 M161000125

Primá!/-ka
Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s.,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,

vypisuje výběrové řízení na obsa-
zení vedoucího místa:

   primář/primářka 
kardiologického oddělení

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

ru kardiologie, příp. vnitřní 
lékařství,

•   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: 
www.nempk.cz/vyberova-rizeni-
-pardubicka-nemocnice

Uzávěrka písemných přihlášek je 
22. 3. 2016 ve 12.00 hodin.

Kontakt: Nemocnice Pardubické-
ho kraje, a. s., úsek personální-
ho ředitele, Ing. Pavlíková, Ky-
jevská 44, 53203 Pardubice
 M161000122

P!ednosta
Ředitelka Pardubické nemocnice 
a děkan Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice vypi-
sují výběrové řízení na obsazení 
vedoucího místa:

   přednosta Neurologické 
kliniky

Kvalifikační požadavky:
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializace v oboru, vědecko-
-pedagogický titul profesor  nebo 
 docent nebo předpoklad jejich 
 dosažení, vědecká hodnost Ph.D. 
nebo CSc., splnění předpokladů 
dle zákona č. 451/1991 Sb. v plat-
ném znění, osobnostní a profes-
ní předpoklady pro řízení odbor-
ného a vědeckého týmu kliniky, 
trestní a morální bezúhonnost.
Od  úspěšného kandidáta se 
 očekává vědecké i pedagogic-
ké vedení kliniky včetně vý-
chovy  mladých akademických 
pracovníků.

Písemné přihlášky doložené struk-
turovaným profesním životopi-
sem, ověřenými fotokopiemi do-
kladů o kvalifikaci, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, In
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11!22. 2. 2016

PERSONÁLNÍ INZERCE
doporučení dvou odborných ruči-
telů, osvědčením a čestným pro-
hlášením dle zákona č. 451/1991 
Sb., výpisem z rejstříku trestů, 

souhlasem s využitím poskyt-
nutých osobních údajů pro úče-
ly výběrového řízení a koncepcí 
řízení pracoviště je nutno doru-

čit nejpozději do 23. března 2016 
na adresu:
Nemocnice Pardubického kraje, 
a. s., úsek personálního ředite-
le, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.
 M161000134

Volná místa
Psychiatr

Dům duševního 
zdraví v Ostravě
přijme:

   psychiatra s psycho-
terapeutickým vzděláním

Informace: Ing. A. Beránek, mo-
bil: 603 702 698, e-mail: ddz@
ddz.cz
 M151000925

Praktick! léka"
Městská poliklinika Praha
přijme do svého kolektivu vše-
obecného 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
 M161000067

Sestra/asistentka
Hledáme sestru pro práci asi-
stentky u paní s roztroušenou 
sklerózou ve Skotsku poblíž Edin-
burghu. Mzda ve výši 35 000 Kč 
měsíčně.

Napište e-mail na: 
hart.helena@gmail.com, 
tel.: 605 467 714

M161000142
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PERSONÁLNÍ INZERCE
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Klinick! psycholog
P!"#$%&'(%#)* +,-./0& 
L0*1., 2. 3.,
hledá klinického psychologa. Na-
bízíme ubytování přímo v areálu 
léčebny, dobré pracovní podmín-
ky, nadstandardní platové ohod-
nocení, možnost odborného růstu.
Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel.: 724 002 111, 
e-mail: vmuchl@email.cz,
prim. MUDr. Jana Zahradníková, 
tel.: 605 164 841, 
e-mail: sekretariat@pllnare.cz
 M161000092

Léka"/-ka
P!"#$%&'(%#)* +,-./0& 
L0*1., 2. 3.,
hledá lékařku, příp. absolventku 
LF, se zájmem o obor psychiatrie.
Nabízíme byt 3+1 přímo v areálu 
léčebny, dobré pracovní podmín-
ky, nadstandardní platové ohod-
nocení, možnost odborného růstu. 
Při stabilizační dohodě význam-
ný podíl na nákladech na vzdělání 
(úhrada seminářů, kurzů atd.).
Kontakt: MUDr. Vladimír Muchl, 
tel.: 724 002 111, 
e-mail: vmuchl@email.cz,
prim. MUDr. Jana Zahradníko-
vá, tel.: 605 164 841, 
e-mail: sekretariat@pllnare.cz
 M161000093

Více pozic
4.!)3-056.#)* $3(!)* 
0.63#0%#. K()3037., 
!. (. 3., 8. V(#$+&/9
přijme:

   větší počet – sester na 
nově otevírané oddělení
   větší počet – fyzioterapeutů/
fyzioterapeutek

Požadavky: SZŠ, příp. VŠ v oboru, 
registrace dle z. č 96/2004 Sb., spe-
cializace v oboru vítána
Nabízíme: výhodné finanční 
podmínky.
Kontakt: J. Srnská, 
tel.: 499 502 304, e-mail: srnska@
nemocnice.vrchlabi.cz

M161000111

Praktick! léka"
Vojenská nemocnice Brno přijme 
do pracovního poměru lékaře se 
specializací v oboru:

   praktický lékař pro dospělé
   radiologie a zobrazovací 
metody
   anesteziologie a resuscitace
   rehabilitace a fyzikální 
medicíny (i na 
zkrácený úvazek)

Životopis s přehledem odborné 
praxe zasílejte na email: 
ystolarova@vnbrno.cz

M161000128
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