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v platném znění, výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, doklad 
o zdravotní způsobilosti podle 
zákona č. 95/2004 Sb., v platném 
znění, prohlášení o souhlasu 
s použitím osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., v platném 
znění, pro účely výběrového řízení.
Přihlášky zasílejte do dvou týdnů 
od zveřejnění inzerátu na adresu: 
Institut klinické a experimentální 
medicíny, Úsek náměstka ředitele 
pro personální a právní věci, 
Vídeňská 1958/9,  
140 21 Praha 4-Krč,  
informace na tel. 261 364 022.

ZDN 101016879

Zástupce ředitele

Ředitel Institutu klinické 
a experimentální medicíny
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce zástupce ředitele 
IKEM pro strategii a rozvoj.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru 
(MUDr.), minimálně 10 let praxe 
v oboru, ukončené specializační 
vzdělání, dosažený vědecký titul 
CSc. nebo Ph.D. Zkušenosti 
s řízením většího týmu 
spolupracovníků.
Dobrá orientace a zkušenosti 
spolupráce s fondy EU, dobré 
organizační a komunikační 
dovednosti, flexibilita, zkušenosti 
z oblasti řízení zdravotnického 
zařízení, aktivní znalost cizích 
jazyků – angličtina podmínkou.
K přihlášce nutno přiložit: vyplněný 
osobní dotazník, strukturovaný 
profesní životopis s přehledem 
publikační (vědecké) činnosti, 
fotokopie dokladů o vzdělání 
a udělených titulech, osvědčení 
a čestné prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., v platném znění, 
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 
měsíců, doklad o zdravotní 
způsobilosti podle zákona č. 95/2004 
Sb., v platném znění, prohlášení 
o souhlasu s použitím osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
v platném znění, pro účely 
výběrového řízení.
Přihlášky zasílejte do dvou týdnů od 
zveřejnění inzerátu na adresu: Institut 
klinické a experimentální medicíny, 
Úsek náměstka ředitele pro 
personální a právní věci,  
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč, 
informace na tel. 261 364 022.

ZDN 101016882

Náměstek/náměstkyně

Ředitel Institutu klinické 
a experimentální medicíny
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce náměstka pro 
ekonomiku a obchod.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání ekonomického směru 
(Mgr., ing.), minimálně 10 let 

Přihlášky zasílejte do dvou týdnů od 
zveřejnění inzerátu na adresu: Institut 
klinické a experimentální medicíny, 
Úsek náměstka ředitele pro 
personální a právní věci,  
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč,  
informace na tel. 261 364 022.

ZDN 101016876

Sekundární lékař/ka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení sekundárního lékaře/lékařku 
pro lůžkovou část oddělení 
revmatologie a rehabilitace.
Požadujeme: minimálně 1 rok 
praxe na interním oddělení, 
odbornou a zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb. 
Nabízíme: základní plat podle 
platných tabulek, osobní příplatek, 
možnost nočních služeb na 
lůžkovém oddělení, možnost 
celoživotního vzdělávání, dobré 
pracovní podmínky, příjemný 
kolektiv, zaměstnanecké benefity.
Nástup podle dohody.
Kontakt: primářka  
MUDr. Marie Sedláčková,  
tel. 261 082 509,  
e-mail: marie.sedlackova@ftn.cz.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů posílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč,  
k rukám paní Márii Bergmanové. 
Kontakt:  
e-mail: maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388.

ZDN 101016873

Statutární zástupce

Ředitel Institutu klinické 
a experimentální medicíny
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce statutárního 
zástupce ředitele IKEM.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru (MUDr.), 
minimálně 10 let praxe v oboru, 
ukončené specializační vzdělání, 
dosažený vědecký titul CSc. nebo 
Ph.D. Zkušenosti s řízením většího 
týmu spolupracovníků, dobré 
organizační a komunikační 
dovednosti, flexibilita, zkušenosti 
z oblasti zdravotnického zařízení, 
aktivní znalost cizích jazyků – 
angličtina podmínkou.
K přihlášce nutno přiložit: 
vyplněný osobní dotazník, 
strukturovaný profesní životopis 
s přehledem publikační (vědecké) 
činnosti, fotokopie dokladů 
o vzdělání a udělených titulech, 
osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 

osobní oddělení, Húskova 2,  
618 32 Brno.

ZDN 101016870

Přednosta

Ředitel Institutu klinické 
a experimentální medicíny
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce přednosty Kliniky 
transplantační chirurgie.
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
lékařského směru, minimálně 10 let 
praxe v transplantační medicíně, 
atestace II. stupně z chirurgie nebo 
specializační způsobilost z cévní 
chirurgie. Vědecká hodnost CSc., 
DrSc. nebo Ph.D. Flexibilita, dobré 
organizační a komunikační 
dovednosti, schopnost koordinace 
týmové práce, publikační činnost 
i v zahraničním písemnictví, 
dlouhodobá praxe v zahraničí, 
aktivní znalost cizích jazyků – 
angličtina podmínkou.
K přihlášce nutno přiložit: vyplněný 
osobní dotazník, strukturovaný 
profesní životopis s přehledem 
publikační (vědecké) činnosti, 
fotokopie dokladů o vzdělání 
a udělených titulech, osvědčení 
a čestné prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., v platném znění, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 
doklad o zdravotní způsobilosti podle 
zákona č. 95/2004 Sb., v platném 
znění, prohlášení o souhlasu 
s použitím osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., v platném 
znění, pro účely výběrového řízení.

n Výběrová řízení

Vedoucí lékárník

Psychiatrická léčebna  
se sídlem v Brně, Húskova 2, 
618 32 Brno,  
příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
vedoucí lékárník.
Kvalifikační předpoklady:  
atestace I. stupně podle zákona  
č. 95/2004 Sb., minimálně 5 let 
praxe v daném oboru, praxe ve 
vedení lékárny výhodou, člen 
České lékárnické komory, 
organizační a řídící schopnosti, 
uživatelská znalost práce na PC, 
morální a občanská bezúhonnost.
K přihlášce nutno doložit: 
strukturovaný životopis zaměřený 
především na odbornou praxi, úředně 
ověřené kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříků trestů ne 
starší 3 měsíců, osobní dotazník 
(formulář SEVT) – osvědčení podle  
§ 9 zákona č. 451/1991 Sb.
Jako součást přihlášky je nutno 
rovněž předložit stručnou 
koncepci rozvoje ústavní lékárny.
Bližší informace o ústavní lékárně 
podá náměstkyně ředitele pro LPP 
MUDr. Milena Zimulová,  
tel. 548 123 409,  
e-mail: zimulova@plbrno.cz.
Písemné přihlášky se všemi 
náležitostmi zasílejte do  
15. 10. 2010 na adresu: 
Psychiatrická léčebna,  

In
ze

rc
e 

10
10

16
86

7 
 

34_ZN_3910.indd   34 23.9.2010   10:16:14



personální inzerce Zdravotnické noviny 39 | 27. 9. 2010 | 35

l  neurologie, nefrologie, 
nukleární medicína, klinická 
biochemie a gynekologie- 
-porodnictví

Nástup je možný ihned, případně 
podle dohody.
Nabízíme: dobré platové 
podmínky, ubytování, možnost 
profesního růstu.
Bližší informace podá lékařský 
ředitel MUDr. Hubert Waněk  
na tel. 481 551 127,  
e-mail: hubert.wanek@nemjil.cz

ZDN 101016900

Zdravotní sestra

Diakonie ČCE – středisko 
Blanka
hledá zdravotní sestru pro vedení 
zdravotnického úseku organizace.
Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru 
ošetřovatelství, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, trestní 
bezúhonnost.
Další požadavky: znalost práce na 
PC, řidičský průkaz B – aktivní řidič.
K přihlášce, prosím, přiložte: 
profesní životopis, motivační dopis 
a ověřené doklady o dosažené 
kvalifikaci.
Nabízíme zajímavou práci a dobré 
platové podmínky.

Písemné nabídky zasílejte  
na adresu: Ing. Petr Hladík, 
Diakonie ČCE – středisko Blanka, 
Jiráskovo nábřeží 2443,  
397 01 Písek.

ZDN 101016592

Nefrolog/internista

Interní a dialyzační 
centrum Svitavy
přijme do pracovního poměru 
nefrologa nebo internistu.
Nabízíme: nadstandardní platové 
ohodnocení, možnost služebního 
bytu.
Kontakt: Mgr. Nývlt Norbert,  
tel. +420 731 155 311, e-mail: 
nyvlt@inmed.cz, www.inmed.cz

ZDN 101016506

n Různé

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

ZDN 101014861

Koupím gynekologickou 
ambulanci v Praze a okolí.
Tel. 776 602 688.

ZDN 101016835

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 101014840

Lékař/lékařka

Rokycanská nemocnice, a. s.
přijme na hematologicko- 
-transfuzní oddělení lékaře/lékařku 
se specializovanou způsobilostí 
nebo v přípravě na atestaci, event. 
absolventa se zájmem pracovat 
v oboru.
Nabízíme: možnost rychlého 
kariérního růstu s brzkou 
perspektivou vedoucího místa 
primáře, dodatkovou dovolenou, 
adekvátní finanční ohodnocení 
a zázemí zavedeného 
zdravotnického zařízení.
Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Bláha,  
tel. 371 7624 43,  
e-mail: blaha@nemocnice-ro.cz

ZDN 101016888

Prodejce

Společnost nabízející 
unikátní technologie ve 
zdravotnictví QMI, a. s.
hledá prodejce. Společnosti 
i fyzické osoby. 
Bližší info: www.qmi.cz, 
tel. 725 080 424.

ZDN 101016891

Sestra – koterapeut

Klinika ESET přijme:
l  sestru pro práci v denním 

stacionáři – úvazek 1,00

l  sestru pro práci ve 
frakcionovaném stacionáři – 
úvazek 0,3 až 0,4, pracovní doba 
po, út, st – 16.30–20.00 hod. 
Vhodné jako přivýdělek

Vhodné pro sestry s praxí na 
psychiatrii.
U obou míst vítáme 
psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý).
Nabídky s profesním CV zasílejte 
na: ESET, paní Renata Konopásková, 
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4, 
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101016896

Lékař/lékařka

Masarykova městská 
nemocnice v Jilemnici
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru:

praxe v oboru, zkušenosti 
s řízením většího týmu 
spolupracovníků, zkušenosti se 
samostatným ekonomickým 
a finančním řízením instituce 
s ročním obratem nad 1 mld. Kč.
Dobré organizační a komunikační 
dovednosti, flexibilita, zkušenosti 
v oblasti zdravotnictví 
a absolvované studium MBA 
výhodou. Aktivní znalost cizích 
jazyků – angličtina podmínkou.
K přihlášce nutno přiložit: 
vyplněný osobní dotazník, 
strukturovaný profesní životopis, 
fotokopie dokladů o vzdělání 
a udělených titulech, osvědčení 
a čestné prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., v platném znění, 
výpis z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, prohlášení o souhlasu 
s použitím osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., v platném 
znění, pro účely výběrového řízení.
Přihlášky zasílejte do dvou týdnů od 
zveřejnění inzerátu na adresu: Institut 
klinické a experimentální medicíny, 
Úsek náměstka ředitele pro 
personální a právní věci,  
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč,  
informace na tel. 261 364 022.

ZDN 101016885

Ředitel/ředitelka

Rada Karlovarského kraje
vyhlašuje podle zákona  
č. 129/2000 Sb. výběrové řízení  
na obsazení pracovní pozice ředitel 
příspěvkové organizace Krajský 
dětský domov pro děti do 3 let.
Podrobné informace o výběrovém 
řízení jsou k dispozici na úřední 
desce a oficiálních internetových 
stránkách Karlovarského kraje 
www.kr-karlovarsky.cz, nebo další 
informace u vedoucího odboru 
zdravotnictví Bc. Lokajíčka,  
tel. 353 502 420.

ZDN 101016595

n Volná místa

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.
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