
personální inzerce34 | 18. 10. 2010 | Zdravotnické noviny 42

n Výběrová řízení

Primář/primářka

Předseda představenstva 
Krajské nemocnice  
Liberec, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa  
primář/ka na oddělení patologie.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
patologie v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb.
Dále požadujeme: funkční licenci 
České lékařské komory na pozici: 
vedoucí lékař – primář pro obor 
patologie, nejméně 8 let praxe 
v oboru, praxi ve vedoucí funkci, 
organizační, komunikační a řídící 
schopnosti.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
profesní praxe, doklady 
o dosaženém vzdělání (notářsky 
ověřené), kopii licence České 
lékařské komory pro výkon funkce 
primáře, platný výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců), 
koncepci rozvoje a provozu 
oddělení.
Nabízíme: smluvní plat, práci 
v moderním prostředí.
Uzávěrka přihlášek: 1. 12. 2010 
včetně.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
personální oddělení –  
Ivana Manová, Husova 10,  
460 63 Liberec 1.

ZDN 101018126

Přednosta

Ředitel Pardubické krajské 
nemocnice, a. s., a děkan 
Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice
vypisují výběrové řízení na 
obsazení vedoucího místa 
přednosty Kliniky 
otorinolaryngologie a chirurgie 
hlavy a krku.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializace v oboru 
otorinolaryngologie, vědecko- 
-pedagogický titul profesor nebo 
docent (habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona), případně 
vědecká hodnost Ph.D. s možností 
zahájení habilitačního řízení. 
Předpoklady podle zákona č. 
451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu kliniky, trestní a morální 
bezúhonnost.
Písemné přihlášky doložené 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 

přehledem vědecké a publikační 
činnosti, doporučeními dvou 
odborných ručitelů a výpisem 
z rejstříku trestů je nutno doručit 
nejpozději do 10. 1. 2011 v obálce 
označené „Výběrové řízení – 
neotvírat“ na adresu: Pardubická 
krajská nemocnice, a. s., 
personální oddělení,  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN 101018120

Více pozic

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení  
na obsazení funkcí:
l  zástupce primáře pro léčebnou 

péči Popáleninového centra
Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
popáleninová medicína, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení.

l  zástupce primáře pro 
výchovnou a vědeckou činnost 
Popáleninového centra 

Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru popáleninová 
medicína, vědecký titul (CSc. nebo 
Ph.D.) nebo zařazení do 
doktorského studijního programu, 
pedagogická a publikační aktivita, 
organizační a řídící schopnosti.

K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání a udělených titulech 
(nebo o zařazení do doktorského 
studijního programu), přehled 
pedagogických a publikačních 
aktivit, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení a návrh koncepce výchovné 
a vědecké činnosti popáleninového 
centra.

l  úsekový radiologický asistent 
pracoviště magnetické 
rezonance Ústavu 
radiodiagnostického 

Kvalifikační požadavky: odborná 
způsobilost k výkonu povolání 
radiologického asistenta, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte stručný 
profesní životopis s uvedením 
aktuálních údajů o dosažené 
kvalifikaci. 

Přihlášky přijímá do 8. 11. 2010 

do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 101017984

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice 
s poliklinikou v Semilech
vypisuje výběrové řízení  
na obsazení místa primáře 
chirurgického oddělení. 
Požadavky: atestace II. st. nebo 
specializovaná způsobilost 
v oboru, nejméně 10 let praxe 
v oboru, řídící a organizační 
schopnosti, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, licence ČLK 
k výkonu funkce primáře.
K přihlášce doložte: osobní 
dotazník, strukturovaný životopis, 
kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
doklad o zdravotní způsobilosti. 
Přihlášky zasílejte do 8. 11. 2010 
na adresu: Nemocnice v Semilech, 
ředitelství, 3. května 421,  
513 31 Semily. Obálku označte 
heslem „Výběrové řízení“.

ZDN 101017855

Primář/primářka

Ředitel Vojenské nemocnice 
Brno, p. o.,
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře 
psychiatrického oddělení.
Kvalifikační předpoklady:  
VŠ vzdělání (LF), specializovaná 
způsobilost lékaře podle zákona  
č. 95/2004 Sb., praxe v oboru, 
organizační, řídící a komunikační 
schopnosti.
Požadované doklady k přihlášce: 
přihláška do výběrového řízení, 
vyplněný osobní dotazník, 
životopis s přehledem profesní 
praxe, ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, licence 
ČLK pro výkon primáře, 
psychoterapeutické vzdělání 
výhodou, výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 90 dnů), čestné 
prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., souhlas s použitím 
osobních údajů podle zákona  
č. 101/2000 Sb. 
Písemné přihlášky zasílejte do  
31. 10. 2010 na adresu:  
Vojenská nemocnice Brno, 
personální oddělení, Zábrdovická 3, 
636 00 Brno s označením 
„Neotvírat – výběrové řízení PPO“.

ZDN 101017852

Primář/primářka

Oblastní nemocnice MB, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na funkci 
primáře nukleární medicíny.
Požadujeme: specializovanou 
způsobilost v oboru nukleární 
medicíny, 10 let praxe, zdravotní 

způsobilost, bezúhonnost, 
organizační schopnosti.
Písemné přihlášky s ověřenými 
fotokopiemi dokladů o vzdělání, 
licencí ČLK, strukturovaným 
životopisem a platným výpisem 
z rejstříku trestů zasílejte na 
adresu: Ing. Jaroslava Zemanová  
– ekonomicko-personální 
náměstek, V. Klementa 147,  
293 01 Mladá Boleslav.  
Výběrové řízení končí 15. 11. 2010.

ZDN 101017989

Primář/primářka

Panochova nemocnice 
Turnov s. r. o.
vypisuje výběrové řízení na 
primáře 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 101017846

n Volná místa

Lékař/lékařka

Lékaře pro Fakultní 
transfuzní oddělení přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Vítáno zařazení do oboru 
Hematologie a transfuzní 
medicína, možnost uplatnění i pro 
absolventa a důchodce.
Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí v mladém kolektivu, 
zajímavou práci, odpovídající 
finanční ohodnocení.
Dále umožňujeme další 
vzdělávání, profesní růst.
Nástup podle dohody.
Životopis společně s motivačním 
dopisem zasílejte na  
e-mail: daniela.duskova@vfn.cz

ZDN 101018129

Lékař/lékařka

Jesenická nemocnice,  
spol. s r.o., Jeseník
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro tato oddělení:
l  Dětské
l  Interní
l  Gyn-Por.
l  ARO se specializací v tomto 

oboru na místo zástupce primáře 
a lékaře absolventy

l  RDG s atestací RDG nebo 
v přípravě k atestaci

l  všeobecné sestry na odd. ARO, 
LDN, interní odd. 
a radiologické asistenty

        
Nabízíme možnost získání bytu, 
popř. ubytování, příjemné 
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pracovní prostředí, příspěvek na 
penzijní připojištění, závodní 
stravování, bezplatnou výuku 
anglického jazyka a další 
zaměstnanecké výhody.
Nabídky s profesním CV zasílejte 
na e-mail: m.mrklovska@jesnem.cz

ZDN 101018133

Lékař/lékařka

JESSENIA a. s., Nemocnice 
Beroun
přijme pro ordinaci praktického 
lékaře/lékařku na plný nebo 
částečný úvazek.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Možnost dlouhodobé spolupráce 
nebo do budoucna možnost 
privatizace ambulance.

Písemné nabídky zasílejte na 
ředitelství nemocnice, Prof. 
Veselého 493, Beroun 3, telefonní 
spojení 311 745 220, 311 745 335, 
e-mail: info@nember.cz

ZDN 101018133

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice MB, a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře na hematologicko- 
-transfuzní oddělení.
Místo je vhodné i pro absolventy 
(včetně absolventů FLD). 
Absolvování kmene,  
popř. specializační atestace 
z hematologie vítána.
Nabízíme možnost doplnění 
vzdělání, případně zařazení do 
specializační atestace 
z hematologie, možnost zajištění 
bydlení, různé zaměstnanecké 
výhody aj.
Své životopisy zasílejte na adresu: 
anna.vankova@onmb.cz nebo 
prostřednictvím pošty na: Oblastní 
nemocnice Mladá Boleslav, a. s., 
nemocnice Středočeského kraje,  
V. Klementa 147,  
293 01 Mladá Boleslav.

ZDN 101017849

Lékař/lékařka

Vojenská nemocnice 
Olomouc
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře/ku na chirurgické 
oddělení a oddělení 
anesteziologické a resuscitační.
Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání lékařského 
směru, atestace (specializovaná 
způsobilost) v oboru, případně 
pokročilý stupeň přípravy 
k atestaci.
Bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.
Nabízíme dobré pracovní 
podmínky a odpovídající finanční 
ohodnocení.
Nástup možný ihned.

Nabídky zasílejte na adresu: 
Vojenská nemocnice Olomouc, 
Sušilovo nám. 5, 771 11 Olomouc, 
e-mail: drymlr@vnol.cz  
nebo www.vnol.cz

ZDN 101017870

Praktický lékař/ka

Ústecká poliklinika, s. r. o. 
hledá:
l  praktického lékaře
l  praktického lékaře pro pracovní 

lékařství

Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, odpovídající atestace nebo 
specializace v oboru všeobecné 
lékařství, úvazek: plný nebo 
zkrácený.
Termín nástupu podle dohody.
Kontakt: pí Pištěková,  
tel. 477 102 178, e-mail: 
pistekova@usteckapoliklinika.cz

ZDN 101017858

Rehabilitační lékař

Zavedené zdravotnické 
zařízení v Praze 4-Hájích
přijme vedoucího rehabilitačního 
lékaře.
Tel. 608 906 668

ZDN 101017396

Lékař/lékařka

Do ambulantní ordinace 
v Ostravě se zaměřením  
na preventivní a pracovně 
lékařskou péči
přijmeme lékaře/lékařku.
Specializace: praktické, pracovní 
nebo interní lékařství,  
popř. hygiena – není podmínkou.
Nabízíme: odborné pracovní 
prostředí a interní odborné 
zaškolení, možnost dalšího 
vzdělávání, při dojíždění služební 
auto, možný zkrácený úvazek.

Kontaktujte prosím:  
Mgr. Zuzanu Škrampalovou  
na tel. 724 535 282, 272 084 463 
nebo e-mail: jobs@kardia.cz

ZDN 101017864

Zdravotní sestra

Zaměstnám zdravotní 
sestru, i důchodkyni
i na poloviční pracovní úvazek,  
do privátní ortopedické ambulance 
na poliklinice Chodov, Praha 4.
Kontakt: mobil 608 701 454 

ZDN 101017861

Lékař/lékařka

Krajská zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Teplice, o. z.,
přijme lékaře na oční oddělení, 
s nástupem podle dohody.
Požadavky: VŠ vzdělání (lékařská 
fakulta), odborná způsobilost 

k výkonu povolání v souladu  
se zákonem č. 95/2004 Sb., místo 
vhodné i pro absolventa, trestní 
bezúhonnost. 
Své životopisy zasílejte na adresu 
Krajská zdravotní, a. s. – 
Nemocnice Teplice, o. z., 
personální a mzdové oddělení, 
Duchcovská 53, 415 29 Teplice. 
Kontaktní osoba p. Lillová,  
e-mail: helena.lillova@nemtep.cz, 
tel. 417 519 216

ZDN 101017889

Pediatr

Nemocnice Třebíč
přijme dětského lékaře – pediatra 
i absolventa LF se zájmem 
o uvedený obor.
Nabízíme náborový příspěvek, 
zajištění ubytování, výhodné 
platové podmínky.
Možnost dalšího vzdělávání na 
akreditovaném pracovišti.

Nástup podle dohody.
Svoji žádost zašlete na  
e-mail: aholubova@nem-tr.cz,  
tel. 568 809 460

ZDN 101017876

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice  
Kladno, a. s., nemocnice SČK
přijme do pracovního poměru 
lékaře-anesteziology s atestací  
I. stupně + praxe, lékaře se 
specializovanou způsobilostí nebo 
lékaře přihlášené k atestační 
zkoušce.
Bližší informace na tel. 312 606 455 
– náměstek pro LPP. 

ZDN 101017881

Praktický lékař

Soukromá NZZ v Praze 9  
na metru Vysočanská
hledá PL pro dospělé na částečný 
nebo plný úvazek.
Nástup 1. 1. 2011.
Kontakt: tel. 776 875 512, 
e-mail: info@recepce.eu

ZDN 101017615

RDG laboranta/ku

Revmatologický ústav,  
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
přijme do oddělení zobrazovacích 
metod rDg laboranta/ku, zástup  
za mateřskou dovolenou.
Kvalifikační předpoklady: 
ukončené vzdělání v příslušném 
oboru (SZŠ,VZŠ), registrace.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Pracoviště je jednosměnné,  
so a ne volné.
Platové zařazení podle předpisů 
pro příspěvkové organizace, 
příplatky.
Ubytování nejsme schopni zajistit.

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu 
revmatologického ústavu, 
případně na e-mail: stri@revma.cz. 
Bližší informace pí Střídová,  
tel. 224 912 934 

ZDN 101017885

Lékař/lékařka

Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, s. p.
přijmou lékaře/lékařku pro 
léčebnu dospělých v Janských 
Lázních.
Požadavky: ukončené studium 
lékařského směru, specializace 
v oboru rFM, neurologie, 
specializace v oboru vnitřního 
lékařství výhodou, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: možnost kratšího 
úvazku, smluvní mzdu,  
služební telefon, byt do 3 měsíců 
od nástupu.

Nástup možný ihned, příp. podle 
dohody.
Informace na tel. 605 599 555,  
499 860 300 – vedoucí lékař 
MUDr. Dlouhá.
K písemné žádosti je nutné doložit 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, specializace), 
profesní životopis, fotokopii výpisu 
z rejstříku trestů nebo čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: MUDr. Zuzana Dlouhá, 
vedoucí lékař léčebny dospělých, 
Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, s. p.,  
542 25 Janské Lázně.

ZDN 101017603

n Pronájem

Přenechám zavedenou RHB 
praxi
rozsáhlá spádová oblast v areálu 
PK, elektro, ltv, vodoléčba – včetně 
vybavení, okr. ČB.

Kontakt: tel. 604 898 510, e-mail: 
DStejskalova1@seznam.cz

ZDN 101018112

Majitel pronajme novou, 
zkolaudovanou lékařskou 
ordinaci č. 2 a čekárnu, spol. 
kuchyňka a WC s ord. č. 1, 
v Plzni, přízemí v secesní 
vile, ul. V Bezovce 3.
Informace na 777 900 562

ZDN 101017627

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