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Výběrová řízení 
 Revizní lékař
Vojenská zdravotní 
pojišťovna,  
pobočka Ústí nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici revizní lékař.
Požadujeme: znalost práce 
s PC, atestaci a min. 5 let 
praxe z některého základního 
lékařského oboru,
zájem o práci v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění.
Nástup možný dle dohody 
na úvazek 1,0.
Dobré pracovní podmínky, 
odpovídající finanční 
ohodnocení, profesní 
růst, perspektiva. 
Přihlášky s CV zasílejte do  
5. 4. 2011 na adresu: VoZP ČR,  
pobočka Ústí nad Labem, 
k rukám řed. pobočky,
W. Churchilla 7,  
400 01 Ústí nad Labem.
Informace na tel. 475 259 111.

ZDN A111004888

 Přednosta ústavu/
 vedoucí katedry
Děkan Lékařské fakulty 
UK v Hradci Králové 
vypisuje výběrová řízení 
na vedoucí pracovní 
(funkční) místa: 

   přednosta/přednostka Ústavu 
histologie a embryologie

Kvalifikační požadavky: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe 
na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita,  
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

   přednosta/přednostka 
Ústavu lékařské biofyziky

Kvalifikační požadavky: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let,  
organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

   přednosta/přednostka 
Ústavu sociálního lékařství 

Kvalifikační požadavky: profesor 
nebo docent v oboru sociálního 
lékařství nebo veřejného 
zdravotnictví či příbuzného 
oboru, soustavná pedagogická 
praxe na vysoké škole nejméně 
5 let, organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 

aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

   přednosta/přednostka 
Ústavu farmakologie 

Kvalifikační požadavky: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe 
na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost 
anglického jazyka podmínkou.

   vedoucí Katedry chirurgie
Kvalifikační požadavky: profesor 
nebo docent příslušného oboru, 
soustavná pedagogická praxe 
na vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, vědecká 
a publikační aktivita, řešitelství 
grantových úkolů či výzkumných 
záměrů, aktivní znalost 
anglického jazyka podmínkou.

Na uvedená místa se vztahují 
podmínky zákona č. 451/91 Sb.
K přihláškám na vypsaná místa 
je třeba přiložit životopis, 
přehled o dosavadní praxi 
potvrzený zaměstnavatelem, 
ověřený doklad o VŠ vzdělání 
včetně osvědčení o státní 
zkoušce, vědecké a vědecko-
-pedagogické hodnosti, 
přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně 
činnosti publikační, koncepci 
řízení katedry nebo ústavu, 
souhlas v souvislosti se zákonem 
o ochraně osobních údajů. 
Platové podmínky podle 
mzdového předpisu 
Univerzity Karlovy v Praze. 

Přihlášky zasílejte do  
15. dubna 2011 na sekretariát 
děkana Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové, Šimkova  870, 
poštovní přihrádka 38, 
500 38 Hradec Králové.

ZDN A111004728

 Vedoucí lékař
Ředitel Úrazové 
nemocnice v Brně 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce 
vedoucího lékaře rehabilitačního 
oddělení v úvazku 1,0.
Požadované kvalifikační 
předpoklady: VŠ vzdělání 
lékařského směru, splnění spec. 
způsobilosti k výkonu práce 
lékaře dle zákona č. 95/2004  
v oboru rehabilitace a fyzikální 
medicíny, organizační 
a řídicí schopnosti, praxe 
ve vedoucí funkci vítány, 
vč. uplatňování moderních 
metod a znalostí spinální 
problematiky, oprávnění ČLK 
k výkonu vedoucí funkce.

Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
životopis s přehledem 
profesní praxe, vyplněný 
osobní dotazník,
ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, souhlas s využitím 
poskytovaných osobních 
údajů pro účely výběr. řízení 
Termín uzávěrky přihlášek: 
do 15 dnů od zveřejnění.
Přihlášky vč. výše požadovaných 
podkladů zasílejte v obálce 
označené „Výběrové řízení“ 
na adresu Úrazové nemocnice 
v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, 
os. oddělení, do 28. 3. 2011.

ZDN A111004611

 Ředitel nemocnice
Město Semily 
vyhlašuje výběrové řízení na 
místo ředitele Nemocnice 
s poliklinikou v Semilech. 

Nástup do funkce – květen 
2011 nebo dle dohody.
Požadavky: VŠ vzdělání, 
orientace ve zdravotnictví, 
občanská a morální 
bezúhonnost, organizační 
a řídicí schopnosti. 

K přihlášce doložte: 
strukturovaný životopis, 
ověřenou kopii dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců), 
návrh koncepce rozvoje 
a řízení nemocnice.

Termín a místo podání 
přihlášek: 31. 3. 2011, 12 hod., 
Městský úřad Semily, Husova 82, 
 513 13 Semily. Obálku označte 
„VŘ – Nemocnice  – Neotvírat!“
Bližší informace na  
www.semily.cz  
nebo tel. 602 721 229.

ZDN A111004671

 Primář
Ředitel Nemocnice 
Milosrdných bratří, p. o., 
Polní 3, 639 00 Brno, 
vypisuje výběrové řízení na místo 
primáře pro oddělení ARO.

Přihláška uchazeče musí 
obsahovat následující ověřené 
doklady: doklad o ukončení 
studia na lékařské fakultě 
(diplom), doklad o získání 
specializované způsobilosti 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, 
licenci ČLK pro výkon funkce 
vedoucího lékaře – primáře 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, doklad 
o zdravotní způsobilosti 

k výkonu povolání, doklad 
o bezúhonnosti a osvědčení 
podle zákona č.451/1991 Sb.

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady, 
strukturovaný životopis a návrh 
koncepce oddělení zasílejte 
do 21. 3. 2011 na personální 
oddělení nemocnice MB Brno.
Zároveň v rámci budování 
nového týmu tohoto oddělení, 
nemocnice přijme další lékaře.

ZDN A111004657

 Primář
Nemocnice 
Pelhřimov, p. o., 
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře 
oddělení nukleární medicíny. 

Bližší informace na 
www.hospital-pe.cz 

ZDN A111004662

 Přednosta
Děkan 1. lékařské 
fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a ředitel 
Fakultní Thomayerovy 
nemocnice s poliklinikou 
vypisují výběrové řízení 
na obsazení pracovního 
(funkčního) místa:

přednosta/ka Chirurgické 
kliniky 1. LF UK a FTN
současně pro uchazeče o tuto 
funkci i na místo profesora/
ky nebo docenta/ky se 
zaměřením na chirurgii,
předpokládané jmenování 
do funkce k 1. 9. 2011.
Kvalifikační požadavky: 
Vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru, vědecko- 
-pedagogický titul profesor/ka 
nebo docent/ka (případně již 
bylo u uchazeče habilitační nebo 
jmenovací řízení zahájeno), 
pedagogická praxe min. 5 let, 
vědecká a publikační činnost,  
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
týmu v daném oboru, 
občanská bezúhonnost.

Písemné přihlášky 
s vlastnoručním podpisem, 
doplněné osobním dotazníkem, 
životopisem, kopiemi dokladů 
o vzdělání, kvalifikaci a praxi, 
licencí vedoucího lékaře 
od ČLK, přehledem vědecké 
a publikační činnosti, výpisem 
z trestního rejstříku (ne starším 
než 3 měs.), osvědčením dle 
zák. č. 451/1991 Sb., spolu 
s čestným prohlášením, 
souhlasem v souladu se zákonem 
o ochraně osob. údajů a koncepcí 
pracoviště, přijímá do 5 týdnů 
po zveřejnění inzerátu podatelna In
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