
Výběrová řízení

Vedoucí lékař
Ředitel Úrazové 
nemocnice v Brně 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

  vedoucí lékař 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 ved. 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 než 3 měsíce,
souhlas s využitím 
poskytovaných osobních údajů 
pro účely výběr. řízení.
Termín uzávěrky přihlášek: 
do 15 dnů od zveřejnění.

Přihlášky včetně výše 
požadovaných podkladů 
zasílejte v obálce označené 
„Výběrové řízení“ na adresu 
Úrazové nemocnice v Brně, 
Ponávka 6, 662 50 Brno,  
os. oddělení, do 6. 5. 2011.

ZDN A111007074

Přednosta 
Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava a rektor 
Ostravské univerzity 
vyhlašují výběrové řízení 
na obsazení funkce:

  přednosta chirurgické kliniky

Kvalifikační požadavky: 
VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru chirurgie, vědecká 
hodnost (CSc., Ph.D.), vědecko-
-pedagogická hodnost (doc., 
prof.) anebo ve výjimečných 
případech schválené zahájení 
habilitačního řízení vědeckou 
radou lékařské fakulty univerzity 
v ČR nebo SR, praxe minimálně 
10 let v oboru, pedagogická 
a publikační aktivita, 
organizační a řídicí schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní 

životopis, osobní dotazník, 
doklady o vzdělání a udělených 
titulech, přehled pedagogických 
a publikačních aktivit, osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
čestné prohlášení ve smyslu § 4 
zákona č. 451/1991 Sb., reference 
dvou odborných ručitelů, 
platný výpis z rejstříku trestů, 
čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno 
soudní řízení a návrh koncepce 
řízení chirurgické kliniky.

Přihlášky přijímá do  
2. 5. 2011 do 14 hodin úsek 
zaměstnanosti nebo podatelna, 
FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN A111006975

Hlavní sestra
Středomoravská 
nemocniční a. s.,
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:  

  hlavní sestra 
Nemocnice Šternberk

Požadavky: praxe všeobecné 
sestry minimálně 7 let, 
zkušenosti v řídicí funkci 
nelékařských zdravotnických 
pracovníků, výborné organizační 
schopnosti, vysoké pracovní 
nasazení, vysokoškolské vzdělání 
(alespoň započaté studium), 
specializace v organizaci 
a řízení zdravotnictví vítána, 
morální bezúhonnost.

Nabízíme: práci v dobrém 
pracovním prostředí, 
osobní rozvoj s možností 
zvýšení vzdělání, motivující 
finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity. 

Přihlášky včetně návrhu 
koncepce řízení nelékařských 
zdravotnických pracovníků 
a jimi poskytované péče, 
výpisu z trestního rejstříku, 
strukturovaného životopisu 
a kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání zasílejte do 20. 4. 2011 
na adresu: Středomoravská 
nemocniční a. s.,  
útvar hlavního personalisty,  
Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov

ZDN A111006932

Primáři
Jednatel Nemocnice 
Boskovice, s. r. o., 
Otakara Kubína 179, 
680 21 Boskovice, 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

  primář dětského oddělení 

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 

způsobilost v oboru dětské 
lékařství, minimální praxe 
10 roků, nástavbová atestace 
z neonatologie výhodou.

  primář radiologického oddělení 

Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru radiologie 
a zobrazovacích metod, 
minimální praxe 10 roků 
 
                                                  Požadavky: organizační, 
komunikační a řídicí 
schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost, způsobilost 
k výkonu povolání lékaře 
podle zákona č. 95/2004 Sb.

K písemné přihlášce 
je nutné doložit:
strukturovaný životopis 
s uvedením údajů o dosavadních 
zaměstnáních, ověřené 
fotokopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, licence ČLK k výkonu 
funkce vedoucího lékaře 
– primáře (výhodou), 
koncepce organizace práce 
příslušného oddělení 
(v rozsahu maximálně 
dvou listů formátu A4),
platný výpis z rejstříku trestů,
prohlášení o souhlasu s použitím 
osobních údajů uchazeče podle 
zákona č. 101/2000 Sb.

Nabízíme: smluvní mzdu.
Předpokládaný nástup do funkce: 
1. 6. 2011 nebo dle dohody.

Písemné přihlášky zasílejte 
do 15. 5. 2011 na adresu:
Nemocnice Boskovice, s. r. o.,
Olga Slezáková,
sekretariát jednatele
Otakara Kubína 179
680 21 Boskovice 
Tel.: 516 491 101, 724 696 024
e-mail:  
olga.slezakova@nembce.cz

ZDN A111006925

Vědecký ředitel 
Ředitel Ústavu 
molekulární a translační 
medicíny Lékařské 
fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:

  vědecký ředitel  
Ústavu molekulární  
a translační medicíny LF UP  
(„dále jen ÚMTM“).

Vědecký ředitel ÚMTM  
odpovídá za definování 
a realizaci vědeckých 
a výzkumných programů 
ÚMTM, připravuje návrhy 
v oblasti koncepční, 

organizační, ekonomické 
a personální pro zajištění 
řádné realizace vědeckého 
výzkumu ústavu, včetně 
jeho infrastruktury,
posuzuje a hodnotí návrhy 
vědecko-výzkumných projektů 
a doporučuje jejich realizaci,
předkládá vlastní návrhy 
vědecko-výzkumných projektů.

Vybranému uchazeči 
nabízíme mimořádnou 
příležitost řídit budování 
a činnost nové výzkumné
infrastruktury, zodpovědnou 
práci v mladém kolektivu 
výzkumníků s kompetitivním 
mzdovým ohodnocením.

Kvalifikační předpoklady:
vysokoškolské vzdělání 
v lékařském nebo blízkém 
přírodovědném oboru,
vědecko-pedagogický titul 
profesor nebo docent,
minimálně 10 let odborné praxe,
zdravotní způsobilost, 
trestní bezúhonnost,
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
výzkumného týmu ústavu,
zkušenosti s přípravou 
a řízením projektů OP VaVpI,
aktivní znalost 
anglického jazyka,
doložené zkušenosti s ochranou 
a komercionalizací duševního 
vlastnictví a smluvním/
kontrahovaným výzkumem

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit:
fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
strukturovaný profesní 
životopis s uvedením přehledu 
o vědecké a publikační činnosti,  
grantové aktivitě, smluvním/
kontrahovaném výzkumu, 
zkušenostech s ochranou 
a využitím duševního 
vlastnictví a řízením 
výzkumného týmu, výpis 
z rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, písemný návrh 
koncepce řízení ústavu.

Vybraný uchazeč předloží 
nejpozději do 3 měsíců 
od jmenování do funkce 
osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 
Sb., kterým se stanoví další 
předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích, ve 
znění pozdějších předpisů 
(tzv. lustrační osvědčení).

Přihlášku včetně všech 
požadovaných příloh je 
třeba zaslat do 12. května 
2011 na adresu:

Děkanát Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci, personální oddělení,
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc

ZDN A111006875

Primáři
Ředitelka Psychiatrické 
léčebny Šternberk, 
Olomoucká č. 173, 
vyhlašuje výběrová 
řízení na funkci:

  primář interního oddělení
   primář oddělení  

pro léčbu závislostí.

Místo výkonu práce: 
Psychiatrická léčebna 
Šternberk, Olomoucká č. 173,
pracovní poměr  
na dobu neurčitou,
předpokládaný nástup 
dle dohody,
podrobnosti na www.plstbk.cz

ZDN A111006724

Zástupce primáře
JESSENIA, a. s., 
Nemocnice Beroun, 
prof. Veselého 493, Beroun 3, 
tel.: 311 745 220, 
e-mail: info@nember.cz, 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

  zástupce primáře léčebny 
dlouhodobě nemocných

Požadujeme: VŠ lékařského 
vzdělání se specializovanou 
způsobilostí v oboru, nejméně 
10 praxe v oboru, licenci ČLK pro 
výkon vedoucí funkce, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,  
organizační a řídicící schopnosti 
a negativní osvědčení dle zákona 
č. 451/1991, strukturovaný 
životopis se zaměřením 
na odbornou praxi.

Písemné přihlášky zasílejte na 
sekretariát ředitele Nemocnice 
Beroun na výše uvedené 
kontakty do 29. 4. 2011.

ZDN A111006426

Kardiochirurg
Klinika kardiovaskulární 
chirurgie IKEM, 
Vídeňská 1958/9, Praha 4 
vypisuje výběrové 
řízení na místo: 

  kardiochirurg

Společný chirurgický 
základ vítán, možnost 
i pro absolventy VŠ.

Písemné přihlášky zasílejte  
na e-mailovou adresu 
japx@ikem.cz 
do 3 týdnů od zveřejnění 
inzerátu.

ZDN A111006414
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Vedoucí radiologický 
asistent

Ředitel Fakultní 
Thomayerovy nemocnice 
s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč,  
vypisuje konkurzní řízení 
na obsazení funkce

  vedoucí radiologický asistent 
radiodiagnostického oddělení.

Požadavky:
odborná a zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost dle 
zákona č. 96/2004 Sb.,
nejméně 5 let výkonu 
zdravotnického povolání 
v oboru radiologický asistent,
PSS v managementu výhodou,
organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti, 
dobrá znalost práce na PC.

Požadované doklady k přihlášce:
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní 
odborné praxe,
doklady o odborné způsobilosti 
(kopie vysvědčení),
osvědčení k výkonu povolání 
bez odborného dohledu, 
doklady o bezúhonnosti 
(výpis z rejstříku trestů),
doklady o zdravotní způsobilosti.

Nástup od 1. 6. 2011.
Písemné přihlášky včetně 
životopisu a požadovaných 
dokladů přijímá do dvou 
týdnů ode dne zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách 
sekretariát náměstka ředitele 
pro personální práci na 
výše uvedené adrese.

ZDN A111006248

Primář/Primářka
Ředitel Nemocnice 
Třebíč, p. o.,
vypisuje výběrové 
řízení na pozici: 

  primář/primářka Léčebny 
dlouhodobě nemocných 
v Moravských Budějovicích.

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady 
zasílejte na personální 
oddělení  s označením 
„VŘ RHB“ do 15. 4. 2011

Kontakt: tel.: 568 809 643
Více informací: www.nem-tr.cz 

ZDN A111006242

Volná místa

Výzkumný pracovník
Pracoviště experimentální 
medicíny IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
přijme výzkumného pracovníka,

nejlépe absolventa 
přírodovědecké či veterinární 
fakulty, VŠCHT, příp. absolventa 
fakulty biomedicínského 
inženýrství ČVUT, pro 
Transplantační laboratoř. 
Laboratoř se zabývá funkční 
genomikou a zaměřuje se na 
sledování patofyziologických 
procesů poškození 
transplantované ledviny 
a na patogenezi primárních 
glomerulonefritid. 

Nabízíme: zajímavou práci 
v nově vybaveném, unikátně 
interdisciplinárním prostředí, 
možnost doktorského studia 
či dalšího vzdělávání. 

Požadujeme: ukončené 
magisterské či doktorské 
studium, aktivní znalost 
AJ slovem i písmem, zájem 
o studovanou problematiku, 
zvědavost a entuziasmus, 
ochota učit se nové věci, 
znalost experimentální 
práce a molekulární 
biologie předpokládána. 
CV a motivační dopis  
posílejte na e-mail:  
sipt@ikem.cz, onvi@ikem.cz

ZDN A111007113

Chemik – analytik
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou,
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč,
přijme zkušeného chemika- 
-analytika pro laboratoř klinické 
farmakologie I. interní kliniky

Požadavky:   
magisterský studijní obor 
přírodovědného zaměření,
zkušenosti z HPLC vyšetřovacími 
metodami a zájem o vědeckou 
práci podmínkou.

Podrobnější informace na tel. 
261 083 262, mobil: 721 737 009.
Nástup dle dohody, možnost 
i zkráceného pracovního úvazku.

Písemné přihlášky včetně 
profesního životopisu zasílejte 
do sekretariátu náměstka 
ředitele pro personální práci 
na výše uvedenou adresu.

ZDN A111007122

Sekundární lékař
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 
přijme sekundárního lékaře 
(i absolventa)  
pro Interní oddělení Strahov. 
Požadujeme: kvalifikaci, 
praxi, zájem o vnitřní 
lékařství či nefrologii. 
Nabízíme zajímavou práci, 
možnost dalšího růstu, 
zázemí fakultní nemocnice 

v příjemném pracovním 
prostředí menšího lékařského 
kolektivu. Nástup dle dohody. 
Kontakt: primář MUDr. Vladimír 
Polakovič, MBA,  
tel.: 225 003 242, e-mail: 
polakovic.vladimir@vfn.cz

ZDN A111007128

Lékař internista
Nemocnice Kutná Hora
přijme lékaře/lékařku na interní 
oddělení (i absolventa).
Nástup možný ihned, 
nástupní plat dle dohody.
Kontakt – e-mail:  
jitka.novotna@nemkh.cz,  
tel.: 327 503 497

ZDN A111007131

RHB – fyzioterapeut
Rehabilitační oddělení 
Oblastní nemocnice 
Kolín, a. s.,
přijme fyzioterapeuta.

Nabízíme: 
nové, moderní pracovní 
prostředí, zázemí perspektivní 
krajské nemocnice, 
zaměstnanecké benefity, 
podporu vzdělávání 
a sebeaktualizace, příjemný 
kolektiv, možnost též 
pro absolventy, nástup 
možný ihned.   

Kontakt: 
prim. MUDr. Lukáš Cibulka, 
tel.: 321 756 260, 265 nebo e-mail:  
lukas.cibulka@nemocnicekolin.cz

ZDN A111006991

Lékař/Lékařka
Litomyšlská 
nemocnice, a. s.,
hledá do týmu chirurgického 
oddělení lékaře/lékařku 
– i absolventa.

Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
schopnost týmové práce.

Nabízíme: podmínky 
k profesnímu růstu, perspektivu 
dlouhodobého uplatnění, 
příjemné pracovní prostředí, 
možnost ubytování.
Nástup dle dohody. 
Bližší informace: 
primář MUDr. Jan Vlach,  
e-mail: jan.vlach@litnem.cz

ZDN A111006978

Výzkumný pracovník
Pracoviště experimentální 
medicíny IKEM, 
Vídeňská 1958/9, Praha 
4, přijme výzkumného 
pracovníka, nejlépe absolventa 
přírodovědecké, veterinární či 

lékařské fakulty pro Laboratoř 
experimentální kardiologie. 
(viz www.ikem.cz/cevkoon) 
Nabízíme: zajímavou práci 
v nově vybaveném, unikátně 
interdisciplinárním prostředí. 
Možnost doktorského studia 
či dalšího vzdělávání. 
Požadujeme: ukončené 
magisterské či doktorské 

studium,aktivní znalost 
AJ, zájem o studovanou 
problematiku, zvědavost 
a entuziasmus, ochotu se učit 
nové věci. Základní znalost 
experimentální práce či 
molekulární biologie vítána. 
CV a motivační dopis 
posílejte na: luce@ikem.cz

ZDN A111006889
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Lékař
Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o.,
hledá lékaře na oddělení ARO  
–  specializovaná 
způsobilost vítána. 
Nabízíme práci na nadstandardně 
vybaveném pracovišti, 
zajímavé finanční ohodnocení, 
náborový příspěvek až 150 tis. Kč, 
k dispozici ihned byt 3+1.

ZDN A111006750

Učitelka odborných 
předmětů

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Kladno 
přijme učitelku odborných 
předmětů s registrací 
a VŠ vzděláním.
Praxe vítána, nástup od 1. 9. 2011
Životopis zasílejte na  e-mail: 
svzs@svzskladno.cz

ZDN A111006740

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní nemocnice 
v Motole, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
přijme sekundárního lékaře/
lékařku pro Kliniku dětské 
neurologie 2. LF UK. 
Požadavky: atestace z neurologie, 
případně z pediatrie, 
nástup od 1. 6. 2011. 
Písemné nabídky zasílejte  
do 29. 4. 2011 na e-mail:  
alena.skrabankova@fnmotol.cz, 
info: 224 433 301.

ZDN A111006720

Laborantka – asistentka
Zdravotnická škola 
hledá laborantku – asistentku 
obor klinická biochemie, 
uživatelská znalost PC, 
nástup konec srpna 2011, 
vhodné i pro důchodce, 
možnost zkráceného úvazku. 
Kontakt: J. Mudruňková, 
tel.: 731 613 653.

ZDN A111006709

Lékař – parodontolog
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 
přijme na částečný úvazek
lékaře – parodontologa.

Požadujeme: 
předepsanou kvalifikaci, 
specializovanou způsobilost 
v oboru parodontologie,
aktivní znalost angličtiny, 
uživatelskou znalost PC, 
flexibilitu, 
spolehlivost, zodpovědnost 
klientský přístup k pacientům.

Nabízíme: 
příjemné pracovní prostředí, 
stabilní zázemí nadnárodní 
společnosti,

možnost dalšího vzdělávání
odpovídající platové ohodnocení
5 týdnů dovolené 
další firemní benefity     
 
Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail:  
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A111006715

Lékař – stomatolog
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 
přijme na plný/částečný úvazek
lékaře – stomatologa

Požadujeme: 
předepsanou kvalifikaci, 
aktivní znalost angličtiny, 
uživatelskou znalost PC,
flexibilitu, 
spolehlivost, zodpovědnost 
klientský přístup k pacientům.

Nabízíme: 
příjemné pracovní prostředí, 
stabilní zázemí  
nadnárodní společnosti,
možnost dalšího vzdělávání,
odpovídající platové ohodnocení,
5 týdnů dovolené, 
další firemní benefity.
 
Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail: 
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A111006712

Lékař/Lékařka
Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a. s.,
přijme lékaře/ku na 
chirurgické oddělení
v přípravě na specializovanou 
způsobilost nebo absolventa LF.

Nabízíme:
možnost dalšího odborného 
růstu, jsme držiteli akreditace 
pro další vzdělávání,
stravování zajištěno,
5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní 
připojištění,
nástup dle dohody.

Kontakt: prim. MUDr. Jan Kelbl, 
tel.: 384 376 188,  
e-mail: kelbl@hospitaljh.cz 

ZDN A111006705

Sekundární lékař
Panochova nemocnice 
Turnov 
přijme do pracovního poměru 
sekundárního lékaře na 
gynekologicko-porodnické odd. 
Požadavky: II. atestace nebo 
funkční licence v oboru.

Současně přijmeme do 
pracovního poměru 
primáře patologicko- 
-anatomického oddělení.

Bližší informace: Ing. Tomáš 
Sláma, ředitel, tel. 777 767 884, 
MUDr. Martin Hrubý, náměstek 
LPP, tel. 777 767 880.

ZDN A111006698

Lékaři/Lékařky
Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p. o.
přijme na oddělení chirurgie 
2 lékaře/lékařky,
od absolventů po specialisty 
v oboru chirurgie.  

Nabízíme:
velmi dobré finanční 
ohodnocení,
podporu dalšího vzdělávání,
příspěvky z fondu FKSP  
na dovolenou a kulturní akce,
možnost zajištění 
ubytování v centru města 
v blízkosti nemocnice. 

Bližší informace podá vedoucí 
personálního odboru  
Bc. Pavel Kureš, tel.: 483 345 494, 
e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz

ZDN A111006431

Lékař/Lékařka
Vojenská nemocnice 
Olomouc 
přijme do trvalého 
pracovního poměru 
lékaře/ku na urologické 
oddělení.  

Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, atestace 
(specializovaná způsobilost) 
v oboru, případně pokročilý 
stupeň přípravy k atestaci. 
Bezúhonnost podle 
zákona 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,
www.vnol.cz

ZDN A111006245

Lékaři/Lékařky
Nemocnice Vyškov, p. o. 
přijme do pracovního poměru:

  lékaře/lékařku na chirurgii 
  lékaře/lékařku na ARO

Požadujeme: 
lékaře s atestací, 
odbornou způsobilost k výkonu 
zdrav. povolání lékaře v ČR,
zdravotní způsobilost  
a trestní bezúhonnost  
dle zákona č.95/2004 Sb.,
licenci pro výkon lékaře,  

platové podmínky dle odborné 
způsobilosti a délky praxe,
nástup po dohodě.

Informace na tel. 517 315 130 nebo 
e-mail: menouskova@nemvy.cz

Písemné přihlášky 
zasílejte na adresu: 
Nemocnice Vyškov, p. o., 
právní a personální odd., 
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

ZDN A111006230

Lékaři/Lékařky
Nemocnice Třebíč, p. o., 
nabízí volná místa na oddělení 
interní, ARO a RDG.
Kontakt: e-mail: 
ecoufalova@nem-tr.cz,
tel.: 568 809 643, 734 526 026
Více informací:www.nem-tr.cz

ZDN A11100623

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra ČR
přijme ihned praktického lékaře 
pro ordinaci v Olomouci. 
Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do platové třídy 14. 
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru. 
Bližší informace podá 
MUDr. Dybalová, 
tel.: 603 587 825. 
Nabídku zašlete s životopisem 
a tel. spojením  
na e-mail: zduova@mvcr.cz

ZDN A111006221

Lékaři – Regensburg
Hledám lékaře či 
lékařky všech věkových 
kategorií (do 75 let), 
všech specializací pro práci 
v lékařské praxi v Regensburgu 
(Řezno – jih Německa).

Nabízíme:
dobré platové podmínky 
(5000 eur netto za měsíc),
moderní a přátelské 
pracovní prostředí,
pomoc při zajištění ubytování,
odbornou pomoc při vyřizování 
potřebných povolení  
pro zaměstnání v Německu.
 
Kontakt:
Klaus Korte
Poststrasse 10
84048 Mainburg
Deutschland
e-mail: klauskorte@yahoo.de
tel. +49 171 9213694

ZDN A111006029

Ortoped
Soukromá ortopedická 
ambulance v Praze 
příjme ortopeda na plný 
i částečný úvazek, s možností 
pozdějšího přenechání praxe. 

Ambulatní operativa. 
Přijmeme lékaře též na zástupy 
za dovolenou. Tel.: 602 391 787.

ZDN A111004918

Lékař/lékařka
Diabetologická a interní 
ambulance v centru Prahy
přijme lékaře do své ambulance.
Podmínky: atestace 
z diabetologie nebo z interního 
lékařství či interní kmen.
Podrobnější informace 
na tel. 605 949 509.

ZDN A101022743

Dermatolog
Přijmeme do pracovního 
poměru dermatologa.
Částečný úvazek možný.
Lze uplatnit zkušenosti 
z korektivní a estetické 
dermatologie – není 
však podmínkou.
www.achillea.cz, tel.: 603 222 123.

ZDN A1110011571

Různé

Ordinace
Poliklinika v Praze 6 
nabízí k pronájmu ordinace 
lékařům nejlépe
těchto odborností: PL, dětský 
lékař, neurologie, gynekologie, 
diabetologie, psychiatrie,
endokrinologie, kardiologie. 
Kontakty: medical@comitia.cz,  
tel.: 220 518 080.

ZDN A111007085

Lékařské praxe
Odkoupíme za výhodných 
podmínek lékařské praxe 
různých odborností po celé ČR,  
zejména v Praze a okolí.
Kontakt: info@lekari-praha.cz,  
tel.: 775 495 350.

ZDN A111007105

Ordinace
Hledáme lékaře 
k provozování ordinace 
v centru Ostravy,
v Přívozské ulici. 
Prostory o velikosti cca 150 m2 
s dělením na místnosti 4+1. 
Možno upravit dle požadavků 
a představ zájemce. 
Výborná dostupnost 
autem i MHD. 
Více informací na tel. 606 156 515.

ZDN A111006905

Ordinace
Nabízíme nově 
zrekonstruované prostory 
v centru Mladé Boleslavi 
za účelem ordinací pro lékaře, 
specialisty a stomatology. 
Tel.: 603 452 183, p. Žák

ZDN A111005312

50 

personální inzerce
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