
Výběrová řízení
 Hlavní sestra
Předseda představenstva 
Krajské nemocnice 
Liberec, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa :

   HLAVNÍ SESTRA

Kvalifikační požadavky:
•  vysokoškolské vzdělání v oboru 

akreditovaném MZ ČR,
•  odborná způsobilost v oboru 

všeobecná sestra v souladu 
se zákonem č. 96/2004 Sb.,

•  osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu.

Dále požadujeme:
•  nejméně 5 let výkonu 

povolání ve zdravotnictví 
ve vedoucí funkci,

•  zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
Zákona 96/2004 Sb.,

•  organizační a řídicí schopnosti.

Přihláška uchazeče 
musí obsahovat:
•  životopis s přehledem 

profesní praxe,
•  doklady o dosaženém vzdělání 

(notářsky ověřené),
•  platný výpis z rejstříku 

trestů (ne starší 3 měsíce),
•  koncepce rozvoje 

ošetřovatelského úseku.

Nabízíme:
•  motivující platové  

ohodnocení,
•  5 týdnů dovolené,
•  příspěvek na stravování,
•  příspěvek na penzijní 

nebo životní pojištění,
•  práci v moderním prostředí.

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2011.
Přihlášky zasílejte na adresu:
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
personální oddělení 
– Ivana Manová
Husova 10, 460 63 Liberec 1

ZDN A111006016

 Lékař 
 výjezdových skupin
Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje
vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici:

   LÉKAŘ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN

Požadavky:
VŠ vzdělání lékařského směru,
specializace v oboru 
urgentní medicína, interna, 
anesteziologie a resuscitace, 
praktické lékařství pro 
dospělé nebo pediatrie,

zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zákona 
č. 95/2004 Sb.,
organizační, komunikační 
a řídící schopnosti.

Povinné dokumenty:
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní praxe,
fotokopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení dle  
§5 zákona č. 451/1991 Sb., 
v  platném znění,
souhlas se zpracováním 
osobních údajů.

Životopisy prosím zasílejte 
na e-mail: koskova@zzslk.cz
nebo poštou na adresu: 
Zdravotnická záchranná 
služba Libereckého kraje, 
Husova 976/37,  
460 01 Liberec

ZDN A111005606

 Primář
Ředitel fakultní 
Thomayerovy nemocnice 
s poliklinikou,
Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4 – Krč,
vypisuje konkurzní řízení 
na obsazení funkce

   PRIMÁŘ 
RADIODIAGNOSTICKÉHO 
ODDĚLENÍ

Požadavky:
VŠ lékařského směru 
+ specializovaná 
způsobilost v oboru,
nejméně 10 let praxe v oboru,
licence ČLK pro výkon 
vedoucí funkce,
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zákona 
č. 95/2004 Sb.,
organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti,
negativní osvědčení dle 
zákona č. 451/1991 Sb.

K přihláškám uchazečů musí 
být připojen strukturovaný 
životopis se zaměřením 
na odbornou praxi a fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
osvědčení dle zákona 
č. 451/1991 Sb., doklady 
o zdravotní způsobilosti 
a bezúhonnosti, přehled 
publikační činnosti, 
příp. stanovisko 
(doporučení) odborníků.

Písemné přihlášky přijímá 
do dvou týdnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách sekretariát náměstka 
ředitele pro personální práci 
na výše uvedené adrese.
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