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n Výběrová řízení

Učitel/učitelka

Děkan Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na místo 
učitele Psychiatrické kliniky 
s úvazkem 0,2.
Požadavky: absolvent 
magisterského studijního 
programu všeobecné lékařství, 
specializovaná způsobilost v oboru 
psychiatrie, zařazení do 
specializační přípravy v tomto 
oboru, v případě absolventa LF 

zájem o zařazení do specializační 
přípravy, zájem o pedagogickou, 
publikační a výzkumnou činnost, 
znalost anglického jazyka, znalost 
práce na PC, předpoklady pro 
učitelskou a vědeckou práci.

Požadujeme zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost.
Nabízíme možnost 
postgraduálního studia (Ph.D.) 
a práci v nově vybudované 
Psychiatrické klinice.
K přihlášce na vypsané místo 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 30 dnů  
od zveřejnění na sekretariát 
děkana Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové, Šimkova 870, 
poštovní přihrádka 38,  
500 38 Hradec Králové.

ZDN 101013294

Vrchní sestra

Ředitel Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a. s., 
nemocnice Středočeského 
kraje
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestra chirurgického 
oddělení.
Požadavky: SZŠ + PSS, Bc. nebo 
Mgr. zdrav. směru, praxe v oboru 
min. 5 let, organizační a řídicí 
schopnosti, časová flexibilita, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem 
s dosavadní praxí, kopie dokladů 
o vzdělání a výpis z rejstříku trestů
zašlete nejpozději do 31. 8. 2010  
na adresu: Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a. s.,  
personální oddělení,  
Máchova 400, 256 30 Benešov.
Kontakt: Eva Šimáková,  
personální odd., tel. 317 756 365, 
e-mail: pam@hospital-bn.cz

ZDN 101013175

Ředitel/ředitelka

Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby 
Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce ředitele územního 
odboru Prostějov.
Požadavky: atestace z UM nebo 
licence z UM, 5 let praxe na ZZS, 
organizační a řídící schopnosti, 
morální a občanská bezúhonnost.
K přihlášce k výběrovému řízení je 
nutné přiložit: osobní dotazník, 
profesní životopis s přehledem 
praxe, doklady o kvalifikaci, výpis 
z rejstříku trestů ne starší tří 
měsíců.

Přihlášky zašlete do 15 dnů od 
zveřejnění na adresu: Zdravotnická 
záchranná služba OK, p. o., 
sekretariát ředitele,  
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc.

ZDN 101013153

Primář oddělení

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
vypisuje konkurzní řízení  
na obsazení funkce primář 
oddělení klinické biochemie.
Požadavky: VŠ + specializovaná 
způsobilost v oboru klinické 
biochemie, nejméně 10 let praxe 
v oboru, zdravotní a odborná 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb. nebo  
č. 96/2004 Sb., organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 
negativní osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb.
K přihláškám uchazečů musí být 
připojen strukturovaný životopis se 
zaměřením na odbornou praxi 
a fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci, osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., doklady o zdravotní 
způsobilosti a bezúhonnosti, přehled 
publikační činnosti, příp. stanovisko 
(doporučení) odborníků.

Písemné přihlášky přijímá do dvou 
týdnů ode dne zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách sekretariát 
náměstka ředitele pro personální 
práci na výše uvedené adrese.

ZDN 101013060

Vedoucí lékař

Ředitel Nemocnice 
Milosrdných bratří v Brně, 
příspěvkové organizace
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce vedoucího lékaře 
pro rehabilitační oddělení, na plný 
úvazek.
Požadovaná kvalifikace: VŠ vzdělání 
zdravotnického směru podle zákona 
č. 96/2004, Sb. minimálně 10 let praxe 
v oboru, specializovaná způsobilost 
v oboru rehabilitační a fyzikální 
medicíny nebo vnitřní lékařství, 
zdravotní způsobilost a bezúhonnost, 
zkušenosti s vedoucí funkcí, 
organizační a komunikační 
schopnosti.

Písemné přihlášky s profesním
 životopisem, osobní dotazník, 
ověřené fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
osvědčení podle zákona  
č. 451/91 Sb. zasílejte do 2 týdnů 
od uveřejnění na adresu: 
Nemocnice Milosrdných bratří, p. o., 
personální odd., Polní 3, 
639 00 Brno,  
e-mail: iveta.sikulova@nmbbrno.cz

ZDN 101013063

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  In
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140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro 
Neurologickou kliniku.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
znalost světových jazyků, zájem 
o postgraduální doktorandské 
studium.

Nabízíme: práci na akreditovaném 
pracovišti, podporu odborného 
růstu a dobré pracovní podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu ihned nebo podle 
dohody. 
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.
Kontakt:  
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz, 
tel. 261 082 388.

ZDN 101012942

n Volná místa

Radiologický asistent

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,
přijme radiologického asistenta.
Požadujeme: odbornou způsobilost, 
praxe není podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, spolupráci 
mladého a přátelského kolektivu, 
podporu dalšího prohlubování 
a vzdělávání, nadstandardní finanční 
ohodnocení, přátelské pracovní 
prostředí, šest 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. Jaromír Frydrych, 
tel. 483 345 850,  
e-mail: frydrych@nemjbc.cz, 
případně kontaktujte personální 
oddělení,  
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013339

Vedoucí lékař/lékařka

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

spolupráci mladého a přátelského 
kolektivu, podporu a prohlubování 
dalšího vzdělávání, 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 101013336

Lékař do zahraničí

Nabízíme uplatnění lékařům 
všech specializací v ČR,
NL,UK, IR a DE.
V případě zájmu zašlete CV na: 
medical@optima-recruit.cz
Tel. 739 571 561.

ZDN 101013142

Zdravotní laborant

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,
přijme zdravotního laboranta  
pro oddělení klinické biochemie 
a hematologie.

Požadujeme: odbornou 
způsobilost, praxe není 
podmínkou (absolvent).

Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, 
spolupráci mladého  

a přátelského kolektivu, podporu  
a prohlubování dalšího vzdělávání, 
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 vedoucí
laborantka Eva Hořejší,  
tel. 483 345 830,  
e-mail: horejsi@nemjbc.cz, 
případně kontaktujte  
personální oddělení,  
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN 101013330

Více pozic

Železniční poliklinika  
v plzni
hledá:
l  ambulantního chirurga 

s atestací na úvazek 0,4–1,0 
s možností doplnit si licenci  
pro pro naše endoskopické 
pracoviště. Nástup podle 
dohody.

l  lékaře ORL s atestací  na úvazek 
0,4–1,0. Nástup podle dohody 

l  klinického psychologa na úvazek 
0,4–1,0. Nástup podle dohody 

Pro všechny odbornosti smluvní plat.
Kontakt: MUDr Hana Komínková, 
náměstek pro LPP, tel. 972 523 211, 
mobil 602 765 959,  
sekretariát tel.: 972 523 255.

ZDN 101013317

Lékař/lékařka

Podhorská nemocnice, 
pracoviště Bruntál
přijme na:
l  akreditované interní oddělení 

lékaře

l  hematologickou ambulanci 
lékaře – jsme akreditovaná 
nemocnice

Lukrativní finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity,  
delší dovolená,  
100 tisíc Kč náborový příspěvek.
Kontakt:  
e-mail:  
marian.olejnik@podhorska.cz,  
tel. 606 668 201

ZDN 101013321

Lékař/lékařka

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 praxe 6 let.
Nabízíme dobré platové i sociální 
podmínky.
Informace: MUDr. Pavel Skopec,  
tel. 296 134 275,  
e-mail: SkopecP@dpp.cz,  
Aleš Hrdlička, tel. 296 195 036, 
mobil: 602 594 030,  
e-mail: hrdlickaa@dpp.cz

ZDN 101013163

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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Lékař/lékařka

Nemocnice Jablonec  
nad Nisou, p. o.,
přijme 2 lékaře/lékařky  
na oddělení ortopedie.
Požadujeme: odbornou 
způsobilost, praxe není 
podmínkou (absolvent).
Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, 
spolupráci mladého a přátelského 
kolektivu a podporování dalšího 
prohlubování vzdělávání, 
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 101013333

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek, a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru neurologie, 
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: telefon: 382 772 001, 
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz

ZDN 101013156

Psychiatr

Denní psychoterapeutický 
stacionář Dům duševního 
zdraví v Ostravě
přijme psychiatra na  
0,2 úvazku  pro práci v ambulanci.
Informace: Ing. A. Beránek,  
tel. 603 702 698.

ZDN 101012929

Zdravotní sestra

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
přijme všeobecné zdravotní sestry 
pro JIP pro:
l  Ortopedicko-traumatologickou 

kliniku

l  Kardiochirurgickou kliniku 

l  III. interní kardiologickou 
kliniku

l  Neurologickou kliniku

Kvalifikační a odborné požadavky: 
SZŠ, Bc, pro JIP specializace ARIP, 

DiS. výhodou, není však 
podmínkou.
Odborná způsobilost k výkonu 
povolání všeobecné sestry bez 
odborného dohledu, registrace 
podle zákona č. 96/2004 Sb. 
Uživatelsky práce na PC.
Spolehlivost, flexibilnost, směnný 
provoz.
Nabízíme: práci na nových, 
moderně vybavených pracovištích, 
příjemné pracovní prostředí, 
zázemí stabilní nemocnice 
v centru Prahy, pro mimopražské 
uchazeče možnost přechodného 
ubytování, hlídání dětí ve vlastním 
zařízení, zaměstnanecké benefity, 
náborový příspěvek.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Zdeněk Pastyřík, 
vedoucí personálního odboru, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 
e-mail: pastyrik@fnkv.cz,  
info tel. 267 162 945.

ZDN 101012952

Urolog

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 5
hledá urologa na částečný úvazek 
(0,2 na ambulanci).
Nástup podle dohody.
Kontakt – personální odd.  
Mgr. Sequensová –  
tel. 251 116 653, 
sekretářka náměstka ředitele –  
paní Michnáčová, tel. 251 116 604.

ZDN 101012936

Zdravotní sestra

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov 
v Praze 4-Hodkovičkách
přijme do pracovního poměru 
psychiatrickou zdravotní sestru 
s min. 3 roky praxe.
Požadavky: potřebné vzdělání, 
znalost práce na PC.
Vítáme již započatou účast 
v psychoterapeutickém výcviku.
Optimální datum nástupu do prac. 
poměru září 2010.
Uvítali bychom však již do té doby 
možnost „příslužeb“ jako 
příležitost seznámit se s týmem 
a filozofií naší práce a zároveň  
jako případnou výpomoc v době 
dovolených.
V případě zájmu kontaktujte  
prim. MUDr. Martina Jarolímka 
na tel. 777 937 901.

ZDN 101012805

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 5
hledá lékaře ORL na částečný 
úvazek (0,2 na ambulanci)  
a pro konziliární služby  
lůžkové části.

Nástup možný od 1. 11. 2010.
Kontakt – personální odd.  
Mgr. Sequensová – tel. 251 116 653, 
sekretářka náměstka ředitele –  
paní Michnáčová, tel. 251 116 604.

ZDN 101012933

Lékaři - koordinátor

Hledáme lékaře 
a koordinátora  
pro nemocnici v Ugandě. 
Charita Praha. 
Kontakt:  
e-mail: afrika3@charita-adopce.cz

ZDN 101012926

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 101012237

n Hledám práci

Anestezioložka čerstvě 
v důchodu, s 30letou praxí 
ve všech operačních 
oborech, převážně na 
sálech, krátce i ZS, JIP, 
OCHRIP, nabízí záskok  
na sále na částečný úvazek 
podle dohody od září. 
Lokalita: Praha, Sředočeský kraj, 
nejraději Praha-východ.
Možný i záskok za PL, podmínkou 
zkušená sestra, též jednodenní 
chirurgie, gynekologie, ortopedie. 
Kontakt:  
e-mail: h.vlastimila@seznam.cz

ZDN 101013011

n Pronájem

Nabídka nebytových 
prostor pro lékařské účely
240 m2, recepce, dále možno  
6–7 ordinací + laboratoř.
Kateřinská ul., Praha 2.  
Cena dohodou. Tel. 602 395 933.

ZDN 101013302

Pronajmu nebo prodám 
zavedenou kožní ordinaci 
v Hořicích.
Kontakt: tel. 602 185 482.

ZDN 101013310In
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