
Výběrová řízení

Zástupce přednosty
Ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce zdravotnický 
zástupce přednosty (primář) 
pro Kliniku rehabilitace 
a tělovýchovného 
lékařství 2. LF UK.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru rehabilitační 
a fyzikální medicína, 10 let praxe 
v oboru, organizační a řídící 
schopnosti, aktivní znalost 
alespoň jednoho světového 
jazyka, dobrá uživatelská znalost 
PC (MS Office, UNIS), orientace 
v ekonomice zdravotnictví.
K přihlášce doložit: životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
lustrační osvědčení podle zákona 
č. 451/91 Sb., čestné prohlášení ve 
smyslu § 4 zákona č. 451/91 Sb., 
doklad o členství v ČLK, doklad 
o zdravotní způsobilosti a dvě 
reference od odborných ručitelů. 
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové 
řízení“ do 28. 2. 2011 na 
sekretariát personální 
náměstkyně FN v Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

ZDN A111001078

Primář/primářka
Ředitelka Nemocnice 
Blansko
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář oddělení 
jednodenní péče na lůžku.
Požadujeme: VŠ lékařského 
směru, specializovanou 
způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
v oboru chirurgie, nejméně 
10 let praxe v oboru chirurgie, 
praxe ve vedoucí funkci 
výhodou, zpracování stručného 
návrhu koncepce rozvoje 
a řízení oddělení, organizační 
a řídící schopnosti, občanská 
a morální bezúhonnost.
K přihlášce do výběrového řízení 
je nutné připojit: profesní 
životopis, potvrzení o zdravotní 
způsobilosti, potvrzení o členství 
v ČLK, výpis z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, úředně ověřené 
fotokopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, doklady podle zákona 
č. 451/1991 Sb. § 4 odst. 1 a 3 
(osvědčení a čestné prohlášení).
Bližší informace získáte 
na personálním oddělení 
Nemocnice Blansko 
u pí Machačové na tel.  
516 838 116 nebo na e-mailu: 
machacova@nemobk.cz 

nebo na adrese www.nemobk.
cz/volna-mista.html
Písemné přihlášky, prosím, 
zasílejte do 11. 2. 2011 (poslední 
den doručení) na adresu: 
Nemocnice Blansko,  
personální oddělení,  
Sadová 33, 678 31 Blansko.

ZDN A111001081

Primář/primářka
Ředitelka Nemocnice 
Blansko
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce primář 
neurologického oddělení.
Požadujeme: VŠ lékařského 
směru, specializovanou 
způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
v oboru neurologie, nejméně 
10 let praxe v oboru neurologie, 
praxe ve vedoucí funkci 
výhodou, zpracování stručného 
návrhu koncepce rozvoje 
a řízení oddělení, organizační 
a řídící schopnosti, občanská 
a morální bezúhonnost.
K přihlášce do výběrového řízení 
je nutné připojit: profesní 
životopis, potvrzení o zdravotní 
způsobilosti, potvrzení o členství 
v ČLK, výpis z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, úředně ověřené 
fotokopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, doklady podle zákona 
č. 451/1991 Sb. § 4 odst. 1 a 3 
(osvědčení a čestné prohlášení).
Bližší informace získáte na 
personálním oddělení Nemocnice 
Blansko u pí Machačové na tel. 
516 838 116 nebo na e-mailu: 
machacova@nemobk.cz nebo 
na adrese www.nemobk.
cz/volna-mista.html
Písemné přihlášky, prosím, 
zasílejte do 11. 2. 2011  
(poslední den doručení)  
na adresu: Nemocnice Blansko, 
personální oddělení,  
Sadová 33, 678 31 Blansko.

ZDN A111001084

Přednosta/přednostka
Děkan Lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem FN Brno
vypisují výběrové řízení 
na obsazení místa:

   přednosta Kliniky 

infekčních chorob

    přednosta Oční kliniky

   přednosta Psychiatrické kliniky

   přednosta Chirurgické kliniky

    přednosta Kliniky popálenin 

a rekonstrukční chirurgie

Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání lékařského směru, 
diplom (doklad) o specializované 

způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru, vědecko-
pedagogický titul profesor nebo 
docent, habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona, předpoklady 
podle zákona č. 451/91 Sb., 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého týmu 
kliniky, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci, osvědčení 
podle zákona č. 451/91 Sb., 
přehledem vědecké a publikační 
činnosti, doporučením dvou 
odborných ručitelů zašlete do 
30 dnů ode dne zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách na 
personální oddělení Lékařské 
fakulty MU, Komenského 
nám. 2, 662 43 Brno.
Informace na tel. 549 494 156, 
e-mail: shornick@med.muni.cz

ZDN A111001087

Přednosta/přednostka
Děkan Lékařské 
fakulty MU spolu 
s ředitelem Masarykova 
onkologického ústavu
vypisují výběrové řízení na 
obsazení místa přednosty Kliniky 
komplexní onkologické péče.
Kvalifikační předpoklady: VŠ 
vzdělání lékařského směru, 
diplom (doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru, vědecko- 
-pedagogický titul profesor nebo 
docent, habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona, předpoklady 
podle zákona č. 451/91 Sb., 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu kliniky, 
morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci, osvědčení podle 
zákona č. 451/91 Sb., přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů  
ode dne zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách na 
personální oddělení  
Lékařské fakulty MU, 
Komenského nám. 2, 662 43 Brno.
Informace na tel. 549 494 156, 
e-mail: shornick@med.muni.cz

ZDN A111001090

Zástupce primáře
JESSENIA a. s., Nemocnice 
Beroun, Prof. Veselého 493, 
Beroun 3, tel. 311 745 220, 
e-mail: info@nember.cz,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce 
zástupce primáře léčebny 
dlouhodobě nemocných.
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Požadujeme: VŠ lékařského 
směru se specializovanou 
způsobilostí v oboru, nejméně 
10 praxe v oboru, licence ČLK pro 
výkon vedoucí funkce, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
organizační a řídící schopnosti 
a negativní osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., 
strukturovaný životopis se 
zaměřením na odbornou praxi.
Písemné přihlášky zasílejte na 
sekretariát ředitele Nemocnice 
Beroun do 15. 2. 2011 na 
výše uvedené kontakty.

ZDN A111000985

Praktický lékař
Domov pro seniory Chodov, 
 Donovalská 2222, 
149 00 Praha 4,
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovní pozice 
praktického lékaře pro své 
nestátní zdravotnické zařízení. 
Požadujeme: VŠ vzdělání  
s I. stupněm atestace, občanskou 
a morální bezúhonnost, 
následné uzavření pracovního 
poměru na plný pracovní úvazek.
Strukturovaný životopis 
zasílejte do 28. 2. 2011 včetně 
na výše uvedenou adresu nebo 
elektronicky na e-mail:  
jana.klimova@seniordomov.cz
Bližší informace na  
tel. 267 907 433 – J. Klímová.

ZDN A111000736

Lékař/lékařka
Přednosta Klinického 
úseku ÚHKT Praha
vypsal výběrové řízení na 
místo lékaře pro práci na 
Klinickém úseku ÚHKT.
Kvalifikační předpoklady: 
atestace I. st. z vnitřního 
lékařství, nebo ukončení 
společného interního kmene 
(nebo předpoklad složení do 
6 měsíců od nástupu).
Částí pracovního úvazku je 
práce na klinickém výzkumu.
Organizační a komunikační 
schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost, znalost práce na 
PC (aplikace MS Office, NIS). 
Písemné přihlášky s profesním 
životopisem, osobním 
dotazníkem, kopií dokladů 
o dosaženém vzdělání (úředně 
ověřená kopie) + souhlas 
s využitím poskytnutých 
údajů pro účely výběrového 
řízení, čestné prohlášení 
o splnění podmínek podle 
zákona č. 45/1991 Sb. a výpis 
z rejstříku trestů zasílejte do 
tří týdnů od vydání inzerátu 
na adresu: ÚHKT – sekretariát 
přednosty klinického úseku, 
U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2.

ZDN A111000401

Primář/primářka
Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, 
příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení 
na funkční místo 

   primář anesteziologicko- 

-resuscitačního oddělení.

Kvalifikační požadavky: 
absolvent lékařské fakulty, 
specializovaná způsobilost 
v daném oboru, způsobilost 
pro výkon povolání lékaře 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
minim. 10 let odborné praxe, 
osvědčení z ČLK pro výkon 
vedoucí funkce, organizační, 
řídící a komunikační schopnosti, 
zkušenosti s vedením týmu, 
morální bezúhonnost.
Nabízíme moderně vybavená 
pracoviště, přidělení 
bytu, smluvní plat.
Nástup dohodou.
Přihlášku do výběrového řízení 
doloženou strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadních zaměstnání 
a praxe, fotokopiemi dokladů 
o dosaženém vzdělání, platným 
výpisem z rejstříku trestů (ne 
starším 6 měsíců) a čestným 
prohlášením uchazeče, že 
proti němu není vedeno trestní 
řízení, zasílejte do 15 dnů od 
zveřejnění na adresu: Sdružené 
zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace, 
MUDr. Ivan Pavlák, náměstek 
LPP, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, 
tel. 554 690 144,  
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz

ZDN A111000398

Primář/primářka
Jednatel Nemocnice 
Boskovice s. r. o., 
Otakara Kubína 179, 
680 21 Boskovice,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   primář chirurgického oddělení 

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru chirurgie, 
minimální praxe 10 let 

   primář dětského oddělení 

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru dětské lékařství, 
minimální praxe 10 let, 
nástavbová atestace 
z neonatologie výhodou

   primář interního oddělení 

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 

v oboru vnitřního lékařství, 
minimální praxe 10 let, 
nástavbová atestace 
z kardiologie, případně 
gastroenterologie výhodou

   primář RDG oddělení 

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru radiologie 
a zobrazovacích metod, 
minimální praxe 10 let

Požadavky: organizační, 
komunikační a řídící 
schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost, způsobilost 
k výkonu povolání lékaře 
podle zákona č. 95/2004 Sb.
K písemné přihlášce je nutné 
doložit: strukturovaný životopis 
s uvedením údajů o dosavadních 
zaměstnáních, ověřené fotokopie 
dokladů o dosaženém vzdělání, 
licence ČLK k výkonu funkce 
vedoucího lékaře – primáře 
(výhodou), koncepce organizace 
práce příslušného oddělení 
(v rozsahu maximálně dvou 
listů formátu A4), platný výpis 
z rejstříku trestů, prohlášení 
o souhlasu s použitím 
osobních údajů uchazeče 
podle zákona č. 101/2000 Sb.
Nabízíme smluvní mzdu.
Předpokládaný nástup 
do funkce: 1. 3. 2011
Písemné přihlášky 
zasílejte do 14. 2. 2011
na adresu: Nemocnice  
Boskovice s. r. o., Olga Slezáková, 
sekretariát jednatele, Otakara 
Kubína 179, 680 21 Boskovice, 
tel. 516 491 101, 724 696 024, 
e-mail: olga.slezakova@
nemocniceboskovice.cz

Volná místa
Lékař/lékařka

Nemocnice Třebíč, p. o.,
nabízí volná místa na oddělení: 

  interní, neurologické,  

    dětské, ARO a RDG.

Kontakt: e-mail:  
ecoufalova@nem-tr.cz,  
tel. 568 809 643, 734 526 026
Více informací na 
www.nem-tr.cz

ZDN A111001065.

Lékař/lékařka
Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme lékaře/ku do 
závodní ordinace.
Požadavky: at. z všeob. lékařství, 
znalost práce na PC, plný úvazek.
Ubytování pro mimopražské.
Kontakt: prim. 
MUDr. Kulhánková, 
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Odd. primární péče, FN v Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 nebo 
e-mail: jaroslava.kulhankova@
fnmotol.cz. Info: 22443 8559.

ZDN A111001070

Lékař/lékařka
Generální ředitelství cel, 
Budějovická 7, Praha 4
přijme do pracovního poměru:

    lékaře/lékařku s atestací 

z oboru všeobecné lékařství 

pro práci na úseku závodní 

preventivní péče

    lékaře/lékařku s atestací 

v klinickém oboru (přednostně 

všeobecné lékařství, interna, 

chirurgie, neurologie, 

anesteziologie a resuscitace) 

pro práci na úseku lékařské 

posudkové služby

Požadujeme: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., praxi 
v klinickém oboru minimálně 
5 let, dobré komunikační 
schopnosti, uživatelská 
znalost práce na PC.
Nabízíme: dobré pracovní 
podmínky, odpovídající platové 
podmínky, 5 týdnů dovolené, 
zaměstnanecké benefity, možnost 
celoživotního vzdělávání.
Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Vladislava 
Krčková, tel. 261 332 445,  
e-mail: podatelna4@cs.mfcr.cz

ZDN A111001075

Sekundární lékař
Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme 2 sekundární lékaře/
ky na jednotku intenz. 
metabolické péče a na 
gastroenterologické odd.
Požadavky: zájem i obor, 
znalost AJ a PC.
Nástup dohodou.
Nabízíme: možnost 
odborného růstu, ubytování 
pro mimopražské.
Písemné nabídky s CV zasílejte: 
sekretariát Interní kliniky  
UK 2. LF, FN v Motole,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
e-mail: interna@fnmotol.cz,
info tel. 22443 4001.

ZDN A111000749

Lékař/lékařka
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
přijme lékaře/lékařku na 
transfuzní oddělení.
Počet: 1
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru hematologie a transfuzní 
lékařství, příp. ukončený 
interní nebo pediatrický kmen 
nebo perspektiva jeho blízkého 

ukončení, trvalý zájem o obor 
hematologie a transfuzního 
lékařství, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona 
č. 95/2004 Sb., znalost 
práce na PC (Word, Excel), 
znalost anglického jazyka.
Nabízíme: smluvní plat (30 000 
až 50 000 Kč) podle vzdělání 
a praxe, možnost profesního 
růstu na moderně vybaveném 
pracovišti, příjemné pracovní 
prostředí, možnost ubytování 
(ubytovna, služební byt), 5 týdnů 
dovolené, zaměstnanecké výhody 
(např. přísp. na stravování, přísp. 
na penzijní nebo životní pojištění).
Nástup možný ihned.
Kontakt: prim. MUDr. Renata 
Procházková, Ph.D., e-mail: 
renata.prochazkova@
nemlib.cz, tel. 485 312 518.
Životopisy zasílejte na výše 
uvedenou e-mailovou adresu 
nebo poštovní adresu: Krajská 
nemocnice Liberec, a. s., Ivana 
Manová – personální oddělení, 
Husova 10, 460 63 Liberec 1.

ZDN A111000753

Lékař/lékařka
Nemocnice Písek, a. s.,
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví, případně lékaře 
zařazeného do specializačního 
vzdělávání v daném oboru či 
absolventa lékařské fakulty. 
Nabízíme: práci na 
akreditovaném pracovišti  
(MZ ČR a SAK ČR), nadstandardní 
finanční ohodnocení, možnost 
bezúplatného profesního 
růstu a dalšího vzdělávání, 
poskytnutí volna po službě, 
zajištění ubytování.
Nástup možný ihned.
Konkrétní mzdové a ostatní 
podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru.
Kontakt: Nemocnice Písek, a. s., 
Karla Čapka 589, 397 23 Písek, 
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz, 
tel. 382 772 001

ZDN A111000429

Více pozic
    Praktický lékař – Vrchlabí

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Most

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.

Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Kardiologie – Ústí nad Orlicí

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Rehabilitace – Rožnov 

pod Radhoštěm

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení. 
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Klinický psycholog – 

Valašské Meziříčí

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Chirurgie – Žatec

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Doksy

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    ORL – Hranice

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař pro 

děti a dorost – Aš

HPP, nástup ihned/dohodou  
za odpovídající platové 
ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.

Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Nepomuk

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Jablonec n. Nisou

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Česká Kamenice

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Bohumín

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.

Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Třinec

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz

    Praktický lékař – Černá 

v Pošumaví/Hořice/Kájov

HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden 
na vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt: lucie.madejewska@
mediclinic.cz                 ZDN A111000765

Radiologický asistent
Psychiatrická 
léčebna v Opavě
přijme radiologického asistenta 
s registrací na dobu určitou.
Kontakt: tel. 553 695 233, 
e-mail: plopa.hlb@coms.cz

ZDN A111000426
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Lékař/lékařka
Zavedená privátní 
ORL ordinace v Děčíně 
a ve Varnsdorfu
přijme na částečný  
(výhledově na plný) úvazek 
lékaře nebo lékařku 
s atestací v oboru, specializ. 
způsobilost vítána.
Kontakt: tel. 775 076 144

ZDN A111000744

Lékař/lékařka
Zaběhnuté zdravotnické 
zařízení v Praze 4
přijme lékaře FBLR 
a rehabilitační pracovníky 
na plný úvazek.
Nástup podle dohody. 
Tel. 608 906 668

ZDN A111000756

Lékař/lékařka
Hornická poliklinika 
s. r. o., v Ostravě,
přijme do PP na úvazek 1,0 
LM lékaře s atestací I. st. 
v oboru rehabilitace.
Nástup možný od 1. 2. 
2011, informace na tel. 
597 454 353, p. Vaňková.

ZDN A111000437

Praktický lékař
Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s.,
nabízí jednorázový náborový 
příspěvek ve výši 70 000 Kč pro 
praktického lékaře při uzavření 
pracovní smlouvy s ONMB, a. s.
Atestace vítána, ale není 
podmínkou, úvazek 
celý i zkrácený.
Dále nabízíme: zajímavé 
osobní mzdové ohodnocení, 
možnost dalšího profesního 
růstu i dalšího vzdělávání, 
možnost ubytování, různé 
zaměstnanecké výhody a další.

Své životopisy a motivační 
dopisy zasílejte na e-mail: 
anna.vankova@onmb.cz nebo 
prostřednictvím pošty na adresu: 
Oblastní nemocnice Mladá 

Boleslav, a. s., V. Klementa 147, 
293 01 Mladá Boleslav.

ZDN A111000417

Pediatr
Hledám pediatra 
k převzetí perspektivní 
menší ordinace PLDD 
v okr. Karviná.
Kontakt: tel. 596 816 813 večer, 
e-mail: sodeor@centrum.cz

ZDN A111000445

Lékař/lékařka
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme atestovaného lékaře/ku 
pediatra pro Urgentní 
příjem dětí a LSPP.
Nabízíme: komplexní 
pediatrii v přátelském 
kolegiálním prostředí, 
neobyčejné laboratorní 
zázemí, výbornou praxi, 
pracovní růst, různé druhy 
směn, možnost ubytování.
Kontakt: prim. MUDr. Marie 
Mikulecká, CSc., Urgentní 
příjem pro děti, FN v Motole, 
150 06 Praha 5, e-mail: 
marie.mikulecka@fnmotol.
cz, mikulecka@seznam.
cz, tel. 22443 3683, 3654.

ZDN A111000422

Lékař/lékařka
Sanatoria Klimkovice
hledají samostatně 
pracujícího lékaře v oboru 
rehabilitace nebo ortopedie.
Nástup dohodou.
Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, práci ve zkušeném 
týmu, zázemí prosperující 
společnosti, možnost 
přidělení služebního bytu.
Zájemci volejte na tel. 
556 422 122, nebo pište na e-mail: 
bpruskova@sanklim.cz

ZDN A111000407

Gastroenterolog
Top Moravia Health
v rámci rozšiřování portfolia 
poskytovaných služeb přijmeme 

gastroenterologa (se zapojením 
do endoskopických vyšetření) 
na plný či částečný úvazek.
Nástup podle domluvy (1.–2. Q. 
2011), příznivé pracovní a platové 
podmínky, pracoviště v Brně.

Bližší informace na e-mail: 
zavadil@tmhklinika.cz
Top Moravia Health,  
Viniční 235, Brno 615 00, www.
tmhklinika.cz, tel. 533 306 470

ZDN A111000410

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 prosím na 
konsolata@domovrepy.cz

ZDN A111000414

Lékař/lékařka
Kardia s. r. o. – nestátní 
zdravotnické zařízení 
se zaměřením na 
pracovně-lékařskou péči 
v ambulantních ordinacích 
hledá do svého týmu lékaře do 
závodní ordinace Humpolec.
Požadujeme: lékaře s atestací 
v oboru pracovní, interní, 
praktické lékařství nebo hygiena 
práce – není však podmínkou.
Nabízíme: nadstandardní 
finanční ohodnocení, zajímavou 
práci v ambulantním provozu, 
odborné zaškolení a vzdělávání, 
služební automobil.

Kontakt: Mgr. Zuzana 
Škrampalová, tel. 
724 535 282, 272 084 463, 
e-mail: jobs@kardia.cz
Poskytnutím svých osobních 
údajů zahrnutých do životopisu 
dává odesílatel souhlas k jejich 
zpracování a uchování v plném 
rozsahu v personální databázi 
společnosti Kardia s. r. o., 
IČO 49356925, v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., 

a to na dobu do písemného 
odvolání tohoto souhlasu.

ZDN A111000321

Pediatr
Hledám zástup do 
ordinace PLDD, Praha 8,
plný či částečný úvazek 
za MD, od 5/2011.
tel. 604 118 416

ZDN A111000451

Lékař/lékařka
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře na oddělení 
radiologie a zobrazovacích 
metod – praxe vítána.
Bližší info prim. 
MUDr. Zezulová, tel. 461 569 376, 
e-mail: zezulova@nemsy.cz.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, 
a. s., ředitelství, Kollárova 
643/7, 568 25 Svitavy.

ZDN A111000110

Lékař/lékařka
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme lékaře na psychiatrické 
oddělení – praxe vítána (možnost 
získání služebního bytu). Bližší 
info prim. MUDr. Kovářová, 
tel. 461 569 341, e-mail: 
kovarova@nemsy.cz.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, 
a. s., ředitelství, Kollárova 
643/7, 568 25 Svitavy.

ZDN 101022844

Lékař/lékařka
Centrum prevence 
zdraví v Praze 5
přijme ihned na částečný 
úvazek lékaře(ku), nejlépe 
interního oboru.
Možno i důchodového věku.
Kontakt: tel. 725 080 424, 
725 171 781.

ZDN A111001237

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme: 

    zástupce primáře  

na gynekologicko- 

-porodnické oddělení

    lékaře na gynekologii 

– i absolventi

    primáře na dětské oddělení

    lékaře na dětské oddělení

    lékaře na ARO

    lékaře na internu

Požadavky: VŠ, II. atestace, 

příp. special. způsobilost, 
organizační a řídící schopnosti 
(pro zástupce primáře), 
ostatní atestace vítány.
Kontakt: tel. 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A111000120

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra ČR
přijme praktického lékaře od  
1. 3. 2011 pro ordinaci ve Zlíně a od 
1. 4. 2011 pro ordinaci v Ostravě.
Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do platové třídy 14.
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.

Bližší informace podá pro 
Ostravu MUDr. Dybalová, 
tel. 603 587 825, pro Zlín 
MUDr. Bogrová, tel. 602 410 297.
Nabídku zašlete s životopisem 
a tel. spojením na e-mail: 
helenapelikanova@mvcr.cz

ZDN A111000105

Primář/primářka
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme primáře 
na gynekologicko-
porodnické oddělení.
Požadavky: VŠ, atestace  
II. stupně v oboru, případně 
specializovaná způsobilost 
podle § 44 zákona č. 95/2004 
Sb., organizační a řídící 
schopnosti, praxe.
Kontakt: tel. 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A111000115

Různé
Poliklinika v Praze 6
nabízí pronájem ordinací 
a komerčních prostor.
Volné od března 2011.
Více informací na: 
medical@comitia.cz

ZDN A111000394

Přenechám ordinaci 
kožního lékaře v centru 
města Hořice, okr. Jičín.
V domě též lékárna 
a ordinace dalšího lékaře.
Nabízím pronájem bytu 
3+1 v témže domě.
Info na tel. 602 185 482.

ZDN A111000066

Odkoupíme parciální část 
zavedené kardiologické 
praxe v Praze. 
Zn.: výhodné finanční vyrovnání.
Kontakt: ing. Eva Agerová, 
tel. 606 423 750, e-mail: 
eva.agerova@volny.cz

ZDN 101022493
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