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Výběrová řízení

Primář
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s., 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

  Primář LDN v Novém Bydžově

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost  

se základním kmenem  
dle vyhlášky 99/2012 Sb., 

•  10 let odborné praxe, 
•  organizační a řídicí schopnosti, 
•   morální a občanskou 

bezúhonnost, 
•  praxe ve vedoucí funkci vítána.

Nabízíme: 
•   odměňování dle  

manažerské smlouvy, 
•  zaměstnanecké benefity.
Nástup možný od 1. 1. 2013.

Bližší informace podá 
MUDr. Martin Šimák,  
tel.: 493 582 111 nebo e-mail: 
martin.simak@nemjc.cz

Písemné přihlášky s profesním 
životopisem, návrhem koncepce 
oddělení, výpisem z rejstříku trestů 
a doklady o vzdělání posílejte do 
9. 11. 2012 na adresu: 
Oblastní nemocnice Jičín, a. s., 
sekretariát ředitelky, 
Bolzanova 512, 506 43 Jičín

ZDN A121013478

Primář
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

  Primář radiodiagnostického 
oddělení 

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost 

v oboru radiologie a zobrazovací 
metody (radiodiagnostika), 

•  organizační a řídicí schopnosti, 
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   odměňování dle  

manažerské smlouvy, 
•  zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá 
MUDr. Martin Šimák,  
tel.: 493 582 111 nebo e-mail: 
martin.simak@nemjc.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte 
na sekretariát ředitelky 
nejpozději do 9. 11. 2012.

ZDN A121013484

Primář
Ředitel Litomyšlské 
nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

  Primář chirurgického oddělení

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovanou  

způsobilost v oboru,
•  praxi v oboru minimálně 8 let,
•   manažerské a komunikační 

dovednosti,
•   morální a občanskou 

bezúhonnost.

Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
•   osobní dotazník,
•   strukturovaný profesní 

životopis,
•   ověřené kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání,
•   výpis z rejstříku trestů  

(ne starší než 3 měsíce),
•   čestné prohlášení ve smyslu 

§ 4 zákona č. 451/1991 Sb.

Písemné přihlášky zasílejte do  
3 týdnů od zveřejnění na adresu: 
Litomyšlská nemocnice, a. s., 
personální oddělení 
– Irena Bartošová, 
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl

ZDN A121013489

Volná místa 
Hlavní sestra

Dětské centrum Veská, 
Veská 21, p. Sezemice,
přijme vedoucí sestru zařízení.

Požadujeme: 
•   SZŠ nebo VŠ  

– specializace dětská sestra,
•   osvědčení o výkonu povolání 

bez odborného dohledu,
•  praxi v oboru minimálně 5 let,
•  organizační a řídicí schopnosti.

Přihlášku se strukturovaným 
životopisem, kopiemi dokladů 
o dosaženém vzdělání a platným 
výpisem z rejstříku trestů, 
zasílejte do 5. 11. 2012 na adresu: 
Dětské centrum Veská, Veská 21, 
p. Sezemice, 533 04, tel.: 466 934 001,  
e-mail: dcveska@seznam.cz

ZDN A121013532

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

  Primáře na dětské oddělení
  Primáře na chirurgii se 

specializací na břišní chirurgii

Požadujeme: 
•  VŠ, 
•   II. atestaci, případně 

specializovanou způsobilost, 
•  organizační a řídicí schopnosti, 
•  praxi.

Kontakt:  
tel.: 499 502 304 nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A121013528

Lékař/lékařka
Centrum pro léčbu 
neplodnosti v Teplicích 
nabízí 0,5–1,0 úvazek 
pro lékařku/lékaře – 
odbornost gynekologie. 

Nabízíme možnost nástavbové 
atestace z asistované reprodukce 
přímo na pracovišti. 

Životopis zasílejte na e-mailovou 
adresu: valenta@pronatalnord.cz

ZDN A121013525

Dermatovenerolog
Dermatologické centrum 
v Praze 8 s pobočkami 
v Říčanech a Neratovicích 
přijme dermatovenerologa, 
nejlépe se specializovanou 
způsobilostí (není podmínkou). 

Možný jak plný, 
tak i částečný úvazek. 

Bližší informace: tel.: 603 448 353,  
e-mail: pavlicekr@volny.cz

ZDN A121013516

Sekundární lékař
Gerimed a. s. – LDN Prčice 
hledá sekundárního lékaře  
– výhledově na pozici zástupce 
primáře – se specializovanou 
způsobilostí nejlépe v oboru 
vnitřní lékařství nebo geriatrie. 

Nabízíme: 
•  příjemné pracovní prostředí, 
•  odborný a kariérní růst, 
•    nadstandardní platové 

ohodnocení (35–50 tisíc Kč), 
•   firemní stravování a týden 

dovolené navíc. 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 317 701 125 nebo e-mailem: 
taborikova@gerimed.cz

ZDN A121013510

Lékař/lékařka
Pro Onkologickou kliniku 
1. lékařské fakulty UK 
a Thomayerovy nemocnice
hledáme lékaře/lékařku.

Požadujeme:
•    zájem o klinickou  

či radiační onkologii,
•    odbornou a zdravotní 

způsobilost,

•   trestní bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   specializovanou způsobilost 
v oboru radioterapie  
nebo klinická onkologie,

•   výhodou je ukončený 
interní kmen.

Nabízíme:
•  zajímavou práci 
v prostředí komplexního 
onkologického centra,
•  možnost celoživotního 
vzdělávání včetně Ph.D. studia,
•  zaměstnanecké benefity.

Nástup dle dohody.

Písemné přihlášky včetně 
životopisu a dokladů o odborné 
a zdravotní způsobilosti zasílejte 
na adresu: Onkologická klinika  
1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – 
Krč, k rukám primářky kliniky 
prof. MUDr. Jitky Abrahámové, 
DrSc., případně elektronicky na 
e-mail: onkolog@ftn.cz

ZDN A121013503

Lékař
Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha 
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro oddělení rehabilitační 
a fyzikální medicíny.

Požadujeme: 
•  VŠ vzdělání lékařského směru, 
•   specializaci v oboru FBLR  

– RFM, případně ukončený 
kmenový specializační základ 
(v příbuzném oboru), 

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb., 

•  schopnost týmové práce, 
•   schopnost přednáškové 

a publikační činnosti, 
•  uživatelskou znalost PC, 
•   základní znalost anglického 

jazyka výhodou. 

Nabízíme:
•  práci v moderních provozech, 
•   špičkové, plně vybavené 

pracoviště s ambulantním 
provozem a lůžky 
akutní rehabilitace, 

•   odpovídající finanční 
ohodnocení, 

•  zabezpečení profesního růstu, 
•   možnost ubytování 

pro mimopražské, 
•   závodní stravování a další 

zaměstnanecké výhody. 
Nástup dle dohody.

Bližší informace: primář oddělení 
pplk. MUDr. Michal Říha, Ph.D., 
tel.: 973/203151, 
e-mail: michal.riha@uvn.cz

ZDN A121013522

Lékaři
Dopravní 
zdravotnictví, a. s., 
přijme kolegy lékaře:

   Praha: RDG,  
stomatolog, praktický lékař

   Nymburk: ORL, 
ortoped, neurolog
  Přerov: neurolog, praktický lékař
  Ostrava: praktický lékař
  Olomouc – praktický lékař

Více informací o propracovaném 
systému benefitů na www.dzas.cz. 
Nabídky s životopisem zasílejte 
na e-mail: personalni@dzas.cz

ZDN A121013497

Radiologický asistent
Klinika kardiologie IKEM 
přijme radiologického 
asistenta s registrací 
na oddělení invazivní 
a intervenční kardiologie.
Praxe na kardiologickém 
katetrizačním sále výhodou.
Nástup možný ihned.

Kontakt: vrchní sestra: 
Mgr. Jaroslava Holakovská, 
jrho@ikem.cz, tel.: 261 365 118.

ZDN A121013493

Lékař
ORL ambulantní 
oddělení v Praze 
přijme lékaře 
– i bez atestace – s praxí  
na lůžkovém ORL oddělení. 
Po dohodě možný i zkrácený 
pracovní úvazek a pokračování 
v předatestační přípravě. 

CV zasílejte na e-mail: 
vydrova@medico.cz

ZDN A121011592

Lékaři/lékařky
NZZ Resurf Med, s. r. o.,  
Praha 9 – Vysočany 
přijme lékaře/lékařky 
těchto oborů:

  PL pro dospělé na plný úvazek
  Ortoped na částečný úvazek

Motivační platové podmínky.
Nástup dle domluvy.

Kontakt: tel.: 776 875 513, 
e-mail: info@recepce.eu

ZDN A121010964
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PERSONÁLNÍ INZERCE
je přijímána na adrese:

Mladá fronta  
Zdravotnické noviny ZDN 

Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail:  
personalni.inzerce@mf.cz

personální inzerce 
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