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n Výběrová řízení

Vedoucí Odboru 

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucího pracovního 
místa: Vedoucí Odboru pro styk se 
zdravotními pojišťovnami a úhrad 
zdravotní péče

Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, zkušenosti a přehled 
v uvedené problematice, splnění 
podmínek přístupu k utajované 
informaci stupně utajení, 
vyhrazené, organizační, 
komunikační a manažerské 
schopnosti, reprezentativní 
chování, schopnost koordinace 
týmové práce, uživatelská znalost 
PC, praxe na obdobném 
pracovním místě ve 
zdravotnickém zařízení výhodou.

Nabízíme: zajímavou, odpovědnou 
a perspektivní práci v moderním 
zdravotnickém zařízení, výhodné 
platové podmínky, možnost 
ubytování (pro mimopražské), 
závodní stravování, příspěvky 
z FKSP a další zaměstnanecké 
benefity.

Požadované doklady: přihláška 
s vlastnoručním podpisem, 
strukturovaný životopis zaměřený 
především na odbornou praxi, 
doklady o dosaženém vzdělání 
nebo jejich úředně ověřené kopie, 
osobní dotazník (formulář SEVT), 
originál výpisu z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, souhlas s použitím 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení ve smyslu 

zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů  
a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

Termín a místo podání přihlášek:
Přihlášky a požadované doklady 
zašlete písemně, nejpozději  
do 20. 9. 2010, na adresu:  
Ústřední vojenská nemocnice 
Praha, Odbor personálního řízení, 
U Vojenské nemocnice 1200,  
169 02  Praha 6
(přihlášky lze rovněž odevzdat 
osobně do uvedeného termínu 
v podatelně Pracoviště ochrany 
informací – budova ředitelství 
ÚVN Praha, II. patro)
Do výběrového řízení budou 
přijaty pouze přihlášky obdržené 
do uvedeného termínu.

Datum konání výběrového řízení 
bude přihlášeným uchazečům 
oznámeno po uzavření přihlášek.
Na základě posouzení 
a vyhodnocení zaslaných 
písemných materiálů si ÚVN 
Praha vyhrazuje právo uchazeče 
nepozvat k výběrovému řízení, 
případně nevybrat žádného 
z účastníků výběrového řízení.
Další informace lze získat:  
Odbor personálního řízení  
ÚVN Praha – tel. 973 202 727 
nebo tel. 973 202 750

ZDN 101015670

Lékař/lékařka

IKEM, Klinika transplantační 
chirurgie, Vídeňská 1958/9, 
140 21 Praha 4
vypisuje výběrové řízení  
na lékaře chirurga se zaměřením 
na transplantační, cévní a břišní 
chirurgii.

Vhodné pro čerstvé absolventy 
lékařské fakulty.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na  
e-mail: micp@ikem.cz

ZDN 101015658

Primář/primářka

Ředitel  
Nemocnice Prachatice a. s.
vypisuje výběrové řízení na funkci 
primáře ARO a primáře 
gynekologicko-porodnického 
oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění, licence ČLK pro 
výkon funkce primáře – vedoucího 
lékaře v oboru, 10 let praxe 
v oboru, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti.
Nabízíme náborový příspěvek  
100 000 Kč, byt 3+1, osobní mzda 
+ čtvrtletní odměny, příspěvek 
k důchodovému připojištění.
Potenciální zájemci jsou zváni 
k nezávazné informační návštěvě.
Uvítáme, pokud by si budoucí 
primář přivedl i svého zástupce.
Kontakt: MUDr. František Stráský, 
mob. 602 324 538,  
e-mail: strasky@nempt.cz

ZDN 101015152

Vrchní sestra

Krajská nemocnice  
Liberec a. s.
Předseda představenstva Krajské 
nemocnice Liberec, a. s., vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení 
pracovního místa:  
Vrchní sestra na infekční oddělení
Kvalifikační požadavky:

odborná způsobilost v oboru 
všeobecná sestra podle zákona 
96/2004 Sb., specializovaná 
způsobilost (OŠP v interních 
oborech, ARIP) nebo 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
ošetřovatelství, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu.
Dále požadujeme:
nejméně 5 let výkonu povolání 
všeobecné sestry, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona 96/2004 Sb., organizační 
a řídící schopnosti, znalost práce 
na PC.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
profesní praxe, doklady 
o dosaženém vzdělání (notářsky 
ověřené), platný výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců).
Nabízíme: motivující platové 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na stravování, příspěvek 
na penzijní nebo životní pojištění, 
práci v moderním prostředí.
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2010
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
personální oddělení  
– Ivana Manová, Husova 10,  
460 63 Liberec 1.

ZDN 101015651

Vedoucí lékař/ka
centrální rehabilitace

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
vypisuje konkurzní řízení na 
obsazení funkce vedoucí  
lékař/lékařka centrální rehabilitace
Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, odbornou a zdravotní 
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způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb.,
absolvovaný manipulační kurz, 
atestaci z rehabilitace a fyzikální 
medicíny nebo alespoň přípravu 
na ni, organizační, komunikační 
a řídící schopnosti.

Nabízíme: základní plat podle 
platných tabulek, osobní příplatek, 
příplatek za vedení, dobré pracovní 
podmínky, přátelský kolektiv, 
možnost nočních služeb na 
lůžkovém oddělení, možnost 
celoživotního vzdělávání, 
zaměstnanecké benefity. 
Termín nástupu: září 2010.

Kontakt: primářka MUDr. Marie 
Sedláčková, tel. 261 082 509,  
e-mail: marie.sedlackova@ftn.cz

ZDN 101015346

Primář/primářka

Středomoravská  
nemocniční a. s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici:
Primář ORL oddělení Nemocnice 
Prostějov. 

Požadavky: vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, praxe v oboru  
10 let, specializovaná způsobilost 
v oboru ORL podle zákona  
č. 95/2004Sb., zkušenosti v řídící 
funkci, dobré organizační 
schopnosti, manažerské schopnosti, 
morální bezúhonnost.

Nabízíme: práci v dobrém 
pracovním prostředí, motivující 
finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity v podobě 
penzijního připojištění, 4 dny 
pracovního volna ročně, osobní 
rozvoj s možností zvýšení vzdělání. 
Součásti přihlášky: koncepce ORL 
pracoviště, které se skládá 
z lůžkového oddělení se 
specializovanými ambulancemi 
v Nemocnici Prostějov a detašované 
specializované ambulance 
Nemocnice Přerov, stručný životopis 
s údaji o dosažené praxi, osobní 
dotazník, kopie o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců), čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu není 
vedeno soudní řízení, písemný 
souhlas s nakládáním s osobními 
údaji uchazeče v rámci výběrového 
řízení. 
Bližší informace o pracovišti podá 
lékařská ředitelka  
MUDr. Marie Marsová, MBA, 
e-mail: marie.marsova@nemsne.cz

Přihlášku včetně příloh zasílejte  
do 20. 9. 2010 na adresu:  
Útvar hlavního personalisty, 
Středomoravská nemocniční a. s., 
o. z. Nemocnice Prostějov, 
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov.

ZDN 101015146

Zástupce přednosty
Děkan Lékařské fakulty UK 
v Plzni a ředitelka FN 
v Plzni
vypisují výběrové řízení na 
pracovní místo zástupce přednosty 
Urologické kliniky pro výchovnou 
a vědeckou činnost.
Pracoviště: Urologická klinika,  
Dr. E. Beneše 13, Plzeň.
Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru,  
vědecko-pedagogická hodnost, 
kvalifikace a praxe v oboru, 
publikační činnost.
Další požadavky: osobní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
kolektivu, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené strukturovaným 
životopisem, úředně ověřenými 
kopiemi dokladů o vzdělání 
a dosažených vědecko- 
-pedagogických hodnostech, 
přehledem vědecké a publikační 
činnosti a čestným prohlášením 
o trestní bezúhonnosti je třeba zaslat 
do 30 dnů od data zveřejnění 
výběrového řízení v hromadném 
sdělovacím prostředku s celostátní 
působností na adresu: Děkanát 
Lékařské fakulty UK v Plzni, 
personální oddělení,  
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 101014728

Sekundární 
lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou  
a 1. LF UK, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního lékaře/
lékařku pro oddělení Chirurgické 
kliniky a 1. LF UK.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup podle dohody.
Nabídky zasílejte na adresu: 
Sekretariát Chirurgické kliniky 
FTNsP a 1. LF UK, Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4-Krč, nebo na 
e-mailovou adresu: chirklin@ftn.cz

ZDN 101014731

n Volná místa

Lékař/lékařka

Institut klinické 
a experimentální medicíny, 
Vídeňská 1958/9,  
140 21 Praha 4
přijme lékaře na pracoviště 
Autotransfuzní jednotky.

Atestace z vnitřního lékařství
výhodou, praxe na transfuzním
oddělení vítána.
Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Pagáčová,  
tel. 261 365 241–2, 261 363 063, 
e-mail: lipa@ikem.cz,  
event. písemné nabídky na výše 
uvedenou adresu.

ZDN 101015655

Lékař/lékařka

Centrum preventivní 
medicíny QMI, a. s.
přijme ihned lékaře na HPP, VPP 
i v důchod. věku.
Bližší informace pí Slavíková,  
mob. 737 800 202.

ZDN 101015721

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Pneumologickou 
kliniku UK 2. LF lékaře/ku 
pneumologa, případně lékaře  
po ukončení interního kmene se 
zájmem o pneumologii, intenzivní 
medicínu či endoskopii.
Možnost odb. růstu, ubytování  
pro mimopražské.
Kontakt: sekretariát 
Pneumologické kliniky 2. LF,  
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
nebo miloslav.marel@fnmotol.cz, 
info: 22443 6601.

ZDN 101015595

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení REHAMEDICA 
Žacléř
odborně zaměřené na lůžkovou 
léčebnou rehabilitaci, přijme  
od 1. 10. 2010 2 lékaře.
Možné i pro absolventy lékařské 
fakulty nebo v předatestační 
přípravě.
Ubytování zajištěno, perspektivní 
možnost bytu.

Nabídky s CV zašlete do 20. září 
na adresu: Městský úřad, 
sekretariát starosty,  
Rýchorské náměstí 181,  
542 01  Žacléř

ZDN 101015579

Vedoucí lékař/lékařka

NZZ v Karlových Varech
přijme vedoucího lékaře – 
odborného zástupce v oboru 
FBLR.

Požadavky: licence v oboru, 
organizační schopnosti, znalost 
německého a ruského jazyka.

Kontakt: e.prochazka@volny.cz, tel. 
602 347 167.
 ZDN 101015553

Sekundární 
lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Pediatrickou kliniku 
UK 2. LF sekundárního lékaře/ku.

Požadavek: praxe na pediatrii, 
schopnost sloužit pohotovostní 
služby, AJ, PC.

Kontakt: Sekretariát Pediatrické 
kliniky UK 2. LF, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
pediatrie@fnmotol.cz.  
Info: 22443 2002. 

ZDN 101015500

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov s. r. o.
přijme lékaře na funkční místo na 
anatomicko-patologické oddělení.
Nadstandardní platové podmínky.

Bližší informace: náměstek LPP 
MUDr. M. Hrubý (tel. 481 446 120), 
případně ředitel Ing. T. Sláma 
(tel. 481 446 100).

ZDN 101015491
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Lékař/lékařka

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme lékaře na ARO (možno 
i absolventi)
Požadavky: VŠ, atestace vítána
Nástup možný ihned nebo dle 
dohody.

Nabízíme: možnost ubytování, 
nadstandardní platové podmínky, 
dobrý kolektiv.

Kontakt: Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
personální oddělení,  
Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí, 
nebo e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz,  
tel. 499 502 304.

ZDN 101015390

Oftalmolog/oftalmoložka

Zdravotní středisko 
Rochlice s. r. o. v Liberci 
hledá oftalmologa.
Pracovní pozice – činnost 
v ambulanci, spolupráce s ÚVN 
Praha a nemocnicí Liberec. Oční 
ambulance je vybavená novými 
špičkovými přístroji, v budoucnu 
se zaměřením i na chirurgii.
Ubytování zajištěno.
Platové rozmezí 40 až 50 tisíc Kč 
měsíčně.

Požadavky: vstřícnost, 
specializovaná způsobilost 
výhodou, není podmínkou.
Kontakt: tel. 602 411 051,  
info@ocnirochlice.cz

ZDN 101015382

Všeobecná sestra

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze
přijme všeobecnou sestru pro nově 
vznikající odd. pro transplantaci 
kostní dřeně a intenzivní 
hematologické péče I. interní kliniky

Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání PSS ARIP, veškeré JIP 
příplatky, 7 týdnů dovolené, 
možnost ubytování pro 
mimopražské.

Požadujeme VŠ nebo SŠ vzdělání, 
žádoucí specializace v intenzivní 
péči, znalost práce s PC.
Přihláška musí obsahovat: osobní 
dotazník, životopis s přehledem 
dosavadní praxe, kopie dokladu 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů.
Adresa: Mgr. Darja Hrabánková 
Navrátilová, vrchní sestra  
I. interní kliniky VFN v Praze, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, 
tel. 724 954 905, e-mail:  
darja.hrabankova-navratilova@vfn.cz

ZDN 101015338

Více pozic

Kardia, s. r. o., nestátní 
zdravotnické zařízení se 
zaměřením na pracovně 
lékařskou péči 
v ambulantních ordinacích, 
hledá do svého týmu: 
l  vedoucího lékaře závodní 

ordinace na HPP, pracoviště 
Kolín

Požadujeme: atestaci v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicína, 
ortopedie, fyziatrie, balneologie 
a léčebná medicína nebo 
tělovýchovné lékařství; manažerské 
schopnosti a praxi ve vedení lidí.
Nabízíme: nadstandardní finanční 
ohodnocení, služební auto 
i k soukromým účelům, systém 
vzdělávání. 

l  lékaře do závodní ordinace na 
HPP, pracoviště Kolín

Požadujeme: lékař s atestací v oboru 
pracovní lékařství, interní lékařství 
nebo hygiena práce – není 
podmínkou, možno i absolvent či 
lékař v předatestační přípravě.
Nabízíme: zajímavé finanční 
ohodnocení, odborné zaškolení 
a vzdělávání. 

l  lékaře pracovně lékařské péče 
do ordinace Kuřim u Brna, 
úvazek 0,3

Požadujeme: lékař s atestací v oboru 
pracovní lékařství, interní lékařství 
nebo hygiena práce – není 
podmínkou, možno i absolvent či 
lékař v předatestační přípravě.
Nabízíme: zajímavé finanční 
ohodnocení, odborné zaškolení 
a vzdělávání. 

l  fyzioterapeuta na HPP, ordinace 
Kolín

Požadujeme: VŠ, příp. VOŠ obor 
fyzioterapie, praxe min. 1 rok, 
platná registrace k výkonu 
povolání bez odborného dohledu.
Nabízíme: práci na moderním 
vybaveném pracovišti, motivující 
platové ohodnocení, odborný růst 
a vzdělávání. 

Kontaktujte prosím:  
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 101015304

Lékař/lékařka

Největší lázeňská 
společnost v ČR – Lázně 
Františkovy Lázně a. s.
přijme na hlavní nebo zkrácený 
úvazek lékaře/ku v oboru 
gynekologie a porodnictví 
a lékaře/ku v oboru kardiologie.
Požadujeme: specializovanou 
způsobilost v oboru, praxe 
v následné a RFM péči vítána.
Nástup dle dohody, nabízíme 
zajímavé finanční ohodnocení, 
profesní růst a možnost dalšího 
vzdělávání, ubytování a další 
zaměstnanecké výhody.

Kontaktní adresa:
Iveta Sládková,  
tel. 354 201 203, 737 281 005, 
e-mail:  
iveta.sladkova@frantiskovylazne.cz

ZDN 101015277

Lékař/ lékařka

RHB oddělení Oblastní 
nemocnice Kolín, a. s.
přijme sekundárního lékaře/ku.
Nástup možný ihned, plat dohodou, 
ukončený základní klinický 
kmen výhodou.

Kontakt:  
prim. MUDr. Lukáš Cibulka,  
tel. 321 756 261,  
lukas.cibulka@nemocnicekolin.cz

ZDN 101015191

Vedoucí 
provozního oddělení

Územní zdravotnická 
záchranná služba 
Karlovarského kraje, 
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru 
vedoucího provozního oddělení  
se zaměřením na informační 
technologie, počítačové sítě, 
telefonní a datové přenosy, rádiové 
spojení, vysílačky, převaděče, 
Matra, slaboproud, silnoproud.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, 
nebo středoškolské vzdělání 
s minimálně desetiletou praxí.

Nabídky zasílejte na adresu: 
Územní zdravotnická záchranná 
služba Karlovarského kraje, p. o., 
personální odd. paní Gavenčiaková. 
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary,
e-mail:  
j.gavenciakova@zachrankakv.cz

ZDN 101015183

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek, a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru hematologie 
a transfuzní lékařství, vnitřní 
lékařství a ortopedie, případně 
lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání v daných 
oborech či 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: tel. 382 772 001,  
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz

ZDN 101014876
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Lékař/ lékařka - psychiatr

Psychiatrická léčebna 
Petrohrad, p. o.
přijme do pracovního poměru 
lékaře psychiatra nebo absolventa 
na plný úvazek.
Pracovní smlouva na dobu 
neurčitou.
Nástup možný ihned.

Požadujeme: Odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: odměňování podle 
zákona č. 262/2006 Sb. a NV  
č. 564/2006 Sb., příjemné pracovní 
prostředí, možnost dalšího 
vzdělávání, šest týdnů dovolené, 
příspěvky z fondu FKSP na penzijní, 
připojištění, lázeňské pobyty, 
závodní stravování, kulturní akce.
Možnost ubytování.

Bližší informace:  
Ing. Ladislav Henlín, ředitel,  
tel. 415 236 136, e-mail:  
ladislav.henlin@plpetrohrad.cz, 
nebo personální oddělení:  
Hana Jamborová, tel. 415 236 121, 
e-mail:  
hana.jamborova@plpetrohrad.cz

ZDN 101014838

Ortoped

Dlouhodobě zavedená 
ortopedická ambulance 
s ambulantní operativou 
a RHB
hledá zkušeného ortopeda.
Nadregionální působnost.
Možný výhled převzetí do 1–2 let. 
Tanvald.
Kontakt:  
e-mail: mudr.pavel.sir@tiscali.cz

ZDN 101014830

Lékař/lékařka

Nemocnice Blansko
přijme lékaře na radiodiagnostické 
oddělení.
Nástup možný ihned.
Bližší informace získáte 
u primářky MUDr. Kolmačkové, 
tel. 602 554 097 nebo e-mail: 
danakolmackova@nemobk.cz  
a na www.nemobk.cz

ZDN 101014826

Lékař/lékařka

Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme lékaře na ARO – spec. 
způsobilost v ARO vítána.
Možnost odborného růstu  
na akreditovaném pracovišti.
Pomoc vedení nemocnice  
při řešení bytové situace.
Kontakt: prim. MUDr. Ettl,  
tel. 461 569 320, 461 569 414, 
e-mail: ettl@nemsy.cz

lékaře na psychiatrické oddělení – 
spec. způsobilost vítána (možnost 
získání služebního bytu)

Bližší inf. prim. MUDr. Kovářová, 
461 569 341, kovarova@nemsy.cz
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy.

ZDN 101013979

Lékař/lékařka

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., 
se sídlem Mostiště 93,  
Velké Meziříčí 594 01,
přijme do pracovního poměru 
lékaře/ku anesteziologa.

Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, občanská 
a morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.

Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, možný zkrácený 
pracovní úvazek.

Bližší informace podá náměstek 
ředitele pro LPP MUDr. Milan Korsa,  
tel. 777 563 261,  
e-mail: korsa@nszmostiste.cz

ZDN 101014249

Lékař/lékařka

Nemocnice Vyškov, p. o.
přijme do pracovního poměru 
lékaře/ku na RDO.

Požadujeme: lékař s atestací nebo 
v přípravě na atestaci, může být 
i absolvent, odbornou způsobilost 
k výkonu zdrav. povolení lékaře 
v ČR, zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., licenci pro 
výkon lékaře.

Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, akreditované pracoviště 
výhodné pro další vzdělávání, 
zapracovaný kolektiv erudovaných 
lékařů, kvalitní přístrojové vybavení, 
celoplošná digitalizace RDO.
Nástup ihned, popřípadě dohodou.

Bližší informace u primáře  
MUDr. Zdeňka Malasky  
na tel: 517 315 460,  
Nemocnice Vyškov, p. o., 
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, nebo 
e-mail malaska@nemvy.cz

ZDN 101014735

Více pozic

GERIMED a. s. – LDN Prčice 
hledá do nově budovaného 
pavilonu (otevření v říjnu 2010):
l  sekundárního lékaře – atestace 

z kteréhokoli základního oboru 
výhodou, plat od 50 tis. Kč  
+ služby

l  zástupce primáře – atestace 
z oboru vnitřní lékařství nebo 
geriatrie, plat od 60 tis. Kč  
+ služby

l  všeobecné sestry – registrace 
výhodou, plat od 21 tis. Kč

Nabízíme práci pod zkušeným 
primářem s dlouholetou praxí, 
příjemné pracovní prostředí 
s nízkou fluktuací, odborný 
a kariérní růst, firemní vzdělávání.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. 317 834 311–2 nebo  
na e-mailu: neuzilova@gerimed.cz

ZDN 101014741

n Různé
Přenechám soukromou 
rehabilitační praxi na plný 
úvazek fyzioterapeutovi/ce 
ve zdravotním středisku 
v Praze 5.
Praxe funguje 15 let, klientela 
zajištěna.
K předání ihned.

Tel. 728 894 431 nebo dopoledne 
235 317 760.

ZDN 101015641

Koupím lékařský úvazek 
v oboru ortopedie se 
smlouvou s VZP a jeden 
úvazek SZP v oboru 
fyzioterapie, rovněž se 
smlouvou s VZP. Lokalita: 
Praha, Jihočeský kraj 
(ideálně Jindřichův Hradec 
a okolí).
Tel. 603 156 283

ZDN 101015269

www.medicontact.cz – 
602 730 637
Zprostředkování prodeje 
zdravotnických praxí a zařízení.

ZDN 101014859

n Hledám práci
Zubní instrumentářka,  
42 let, hledá práci v zubní 
ordinaci Ostrava. 
Tel. 774 129 134

ZDN 101015747

n Pronájem
Pronajmu nebytové prostory 
ke zřízení ordinací, plocha 
180 m2, v přízemí domu 
zavedená lékárna, cena dle 
dohody, tel. 602 790 288

ZDN 101015573

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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