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Výběrová řízení

Přednosta
Děkan 2. lékařské fakulty UK 
v Praze a ředitel FN Motol 
vypisují výběrové řízení  
na dobu určitou na místo:

   Přednosta Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny 
2. LF UK v Praze a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializace v příslušném oboru,
•   vědecko-pedagogický titul 

profesor nebo docent,
•   osobní a profesní předpoklady 

pro řízení kliniky,
•   pedagogická praxe v oboru,
•   vědecká a publikační činnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona č. 451/1991 
Sb., spolu s čestným prohlášením, 
koncepcí pracoviště – maximálně 
3 strany, výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá do 
30 dnů od zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK v Praze, 

personální oddělení, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5 – Motol.

ZDN A121014089

Volná místa

Lékař
Nemocnice Tábor, a. s., 
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro oddělení patologie.

Požadujeme:
•   VŠ – lékařství,
•   specializaci v oboru 

nebo zařazení v oboru 
specializačního vzdělávání 
(větší část absolvována),

Nabízíme:
•   pracovní úvazek minimálně 

0,6 – trvalý pracovní poměr,
•   mzdové ohodnocení podle 

stupně vzdělání.
Nemocnice Tábor, a. s., má 
akreditaci MZ ČR v oboru 
Patologická anatomie I. stupně.

Nástup dle dohody  
– nejlépe od 1. 1. 2013.

Bližší informace podá: 
MUDr. Josef Kult, primář oddělení 
patologie, tel.: 381 607 400, 
e-mail: josef.kult@nemta.cz

Nabídky zasílejte elektronicky 
primáři oddělení nebo na adresu: 
iva.glatzova@nemta.cz
Písemně na adresu Nemocnice 
Tábor, a. s., kpt. Jaroše 2000, 
390 03 Tábor, personální oddělení, 
tel.: 381 608 210.

ZDN A121014261

Lékař
Nemocnice Písek, a. s.,
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, případně  
lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání 
v daném oboru či absolventa 
lékařské fakulty. 

Nabízíme: 
•   pracovní pozici na 

akreditovaném pracovišti, 
•   možnost bezúplatného 

profesního růstu a dalšího  
vzdělávání, 

•   zaměstnanecké benefity, 
•   zajištění ubytování. 

Konkrétní mzdové a ostatní 
podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Písek, a.s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek,
tel.: 382 772 001, e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz

ZDN A121014124

Lékař
Nemocnice Frýdlant, s. r. o.,
příjme lékaře pro interní oddělení 
(vnitřní lékařství), možný 
i absolvent či důchodce. Taktéž 
možnost získat praxi v oboru. 
Atestace nebo základní kmen 
v oboru vítané.

Zájemci mohou kontaktovat 
prim. MUDr. Astla 
na tel.: 482 369 210, 482 369 216, 
e-mail: dusan.astl@nemfry.cz

ZDN A121014113

Primář/primářka
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., 
přijme:

   Primáře/primářku 
rehabilitačního oddělení 
   Primáře/primářku 
radiodiagnostického oddělení 

Kvalifikační požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost  

v oboru,
•   organizační, komunikační 

a řídicí schopnosti.

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

ohodnocení,
•   mimomzdové benefity,
•   práci v příjemném pracovním  

prostředí,
•   možnost ubytování,
•   možnost dalšího rozvoje 

a vzdělávání.

Strukturované životopisy spolu 
s motivačním dopisem zasílejte na 
adresu: Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., Mgr. Pavlína 
Simmerová – odd. ŘLZ, Purkyňova 
1849, 470 77 Česká Lípa, e-mail: 
pavlina.simmerova@nemcl.cz

ZDN A121014099

Lékař/lékařka
Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4 – Krč, 
přijme lékaře/lékařku pro oddělení 
hygienicko-epidemiologické.

Požadujeme:
•   odbornou a zdravotní způsobilost 

a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   znalost nemocničního prostředí,
•   praxe na epidemiologii, HS  

apod. vítána.

Nabízíme:
•   základní plat dle platných 

tabulek + osobní příplatek,
•   možnost celoživotního 

vzdělávání,
•   dobré pracovní podmínky, 

příjemný kolektiv,

•   zaměstnanecké benefity.
Nástup dle dohody.

Kontakt: vedoucí lékařka HEO 
MUDr. Zuzana Kancelová, 
e-mail: zuzana.kancelova@ftn.cz,  
tel.: 261 082 261, 605 234 247.

ZDN A121014094

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

Nabízíme možnost nástavbové 
atestace z asistované reprodukce 
přímo na pracovišti. 

Životopis zasílejte e-mailem:  
prochazkova@pronatalnord.cz

ZDN A121013525

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, 
•   nadstandardní platové 

ohodnocení (40–55 tis. Kč 
základní plat bez služeb), 

•   podporu dalšího vzdělávání, 
•   firemní stravování,
•   týden dovolené navíc. 

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

ZDN A121013511

Lékař/lékařka
Pro Onkologickou kliniku 
1. LF UK a Thomayerovy 
nemocnice.
hledáme lékaře.
 
Požadujeme:
•   zájem o klinickou či 

radiační onkologii,
•   odbornou a zdravotní způsobilost 

a trestní bezúhonnost dle 
zák. 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: Thomayerova 
nemocnice, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4 – Krč, 
k rukám primářky kliniky 
prof. MUDr. Jitky Abrahámové, 
DrSc., případně elektronicky 
na email: onkolog@ftn.cz

ZDN A121014084

Lékař/lékařka
NZZ Resurf Med, s. r. o.,  
Praha 9 – Vysočany 
přijme lékaře/lékařku 
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 A121010965

Dermatovenerolog
Dermatologické centrum 
v Praze 8 a 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 A121013517

Sestra/
/porodní asistentka

Do sdružené 
gynekologicko-porodnické 
praxe v centru Prahy
přijmeme sestru 
(porodní asistentka vítána).
Výhodné platové podmínky, 
výhodná pracovní doba. 

Kontakt: MUDr. Vilém Jelínek, 
vedoucí lékař, 
tel.: 603 404 401, 224 912 242,50, 
e-mail: gynprofi@seznam.cz

ZDN A121014103
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