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Výběrová řízení

Více pozic
Ředitel Nemocnice 
Prachatice, a. s.,
vypisuje výběrová 
řízení na funkce:
   primáře gynekologicko- 
-porodnického oddělení 

   zástupce primáře 
chirurgického oddělení

   vedoucího lékaře stanice 
interního oddělení

Požadavky: VŠ vzdělání 
v oboru, specializovaná 
způsobilost v oboru podle 
zákona č. 95/2004 Sb., 
v platném znění, licence ČLK 
pro výkon funkce primáře/ 
vedoucího lékaře v oboru, 
10 let praxe v oboru, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
organizační a řídicí schopnosti.

Nabízíme: byt 3+1, osobní mzda 
+ čtvrtletní odměny, příspěvek 
k důchodovému připojištění.
Potenciální zájemci 
jsou zváni k nezávazné 
informační návštěvě.
Písemné přihlášky se 
strukturovaným životopisem 
zaměřeným na odbornou 
praxi, ověřenými kopiemi 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
výpisem z trestního rejstříku 
(ne staršího 3 měsíce) 
a prohlášením o souhlasu 
s použitím osobních 
údajů podle zákona 
č. 101/2000 Sb. zašlete 
do 15. 6. 2011 na ředitelství 
Nemocnice Prachatice, a. s., 
Nebahovská 1015, 383 20 
Prachatice v obálce označené 
heslem „Výběrové řízení“.

Kontakt: MUDr. František 
Stráský, mobil 602 324 538, 
e-mail: strasky@nempt.cz

ZDN A111008000

Vedoucí lékař
Ředitelka Nemocnice 
Břeclav, p. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:  
   vedoucí lékař multioborové 
JIP (interní a neurologická)

Kvalifikační předpoklady:
VŠ vzdělání lékařského směru
specializovaná způsobilost 
dle zákona č. 95/2004 Sb., 
v oboru interní lékařství, 
intenzivní medicína (popř. 
v přípravě na specializaci),      
8 let praxe v oboru,
morální a občanská 
bezúhonnost, In
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Inzerce A111007302

organizační a řídicí schopnosti. 
Součásti přihlášky: 
stručný životopis s údaji 
o dosažené praxi,
vyplněný osobní dotazník,
ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, 
doklad o zdravotní způsobilosti,
výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíce),
čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není 
vedeno soudní řízení, 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče 
v rámci výběrového řízení. 

Písemné přihlášky 
k výběrovému řízení 
zasílejte do 1 měsíce od 
zveřejnění na adresu: 
Nemocnice Břeclav, 
příspěvková organizace, 
sekretariát ředitele, 
U nemocnice 1, 690 74 
Břeclav, s označením
„Výběrové řízení  
– multioborová JIP“. 

ZDN A111007924

Technický náměstek
Ředitel Zdravotnické 
záchranné služby 
Ústeckého kraje 

vypisuje v souladu s vyhláškou 
MZ ČR č. 247/1993 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, 
výběrové řízení na 
obsazení funkce:
   technický náměstek

Požadavky: 
vysokoškolské vzdělání 
technického směru, praxe 
10 let v oboru, z toho 
minimálně 5 let v obdobné 
vedoucí funkci, organizační, 
morální, komunikační 
a řídicí schopnosti.

Přihláška musí obsahovat: 
strukturovaný profesní 
životopis, ověřenou kopii 
dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, 
doklady o vzdělání, výpis 
z evidence rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíce), osobní 
dotazník (na vyžádání 
zašleme), čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu 
není vedeno soudní řízení, 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení.

Vlastnoruční podepsanou 
přihlášku je třeba zaslat 

se všemi požadovanými 
náležitostmi a přílohami do  
14 dnů od zveřejnění na adresu:
Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace,
Šárka  Kremlíková  
– sekretariát ředitele
Sociální Péče 799/7A, 
P. O. BOX 44,
400 11 Ústí nad Labem. 

Obálku označte „NEOTEVÍRAT 
– výběrové řízení TN“. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení kdykoli zrušit, 
a to i bez udání důvodu.

ZDN A111007781

Revizní lékař
Vojenská zdravotní 
pojišťovna, pobočka 
Ústí nad Labem,
vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici:
   revizní lékař

Požadujeme: znalost práce 
s PC, atestaci a minimálně 
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 15. 5. 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 A111007730

Lékař/lékařka 
Ředitel MEDI HELP, 
s. r. o., Dobříš
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa: 
   lékař v zařízení následné péče

Podmínka: atestace I. stupně 
z interny nebo základního 
klinického oboru. 
Individuální mzdové 
podmínky dle kvalifikace 
při osobním jednání. 

Přihlášku s životopisem 
zasílejte na e-mail: 
jn.mlezivova@seznam.cz

ZDN A111007717

Přednosta kliniky
Děkan Lékařské 
fakulty UK v Plzni 
a ředitelka FN Plzeň 
vypisují výběrové řízení 
na pracovní místo:
   přednosta Neurologické kliniky

Pracoviště: Neurologická 
klinika LF UK a FN Plzeň, 
Alej Svobody 80, Plzeň.
Kvalifikační předpoklady:
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru,
vědecko-pedagogická hodnost,
kvalifikace a praxe v oboru, 
publikační činnost.
Další požadavky:
osobní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
kolektivu, morální 
bezúhonnost.

Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
úředně ověřenými kopiemi 
dokladů o vzdělání a dosažených 
vědecko-pedagogických 
hodnostech, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a čestným prohlášením 
o trestní bezúhonnosti je 
třeba zaslat do 30 dnů od data 



zveřejnění výběrového řízení 
v hromadném sdělovacím 
prostředku s celostátní 
působností na adresu:
Děkanát Lékařské fakulty UK 
v Plzni, personální oddělení, 
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN A111007239

Primář/primářka
Ředitel Nemocnice 
Havlíčkův Brod, 
příspěvková organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 
   primář/primářka 
patologického oddělení

Požadujeme: VŠ vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, 
specializaci v oboru v souladu 
se zákonem č. 95/2004 Sb., 
v platném znění, minimálně 10 
let praxe v oboru, manažerské 
a organizační schopnosti, 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného týmu, samostatnost, 
flexibilitu, proaktivitu, 
fundovanou znalost práce s PC. 

Nabízíme: velmi dobré 
platové podmínky, možnost 
dalšího profesního růstu, 
moderně vybavenou bioptickou 
laboratoř, třípokojový byt. 

Písemná přihláška 
musí obsahovat: 
stručný životopis s přehledem 
dosavadní praxe, ověřené 
fotokopie dokladů 
o dosaženém vzdělání 
a kvalifikaci, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíce), 
lékařské potvrzení o způsobilosti 
k výkonu povolání, osvědčení 
ve smyslu § 4 odst. 1) a čestné 
prohlášení ve smyslu  
§ 4 odst. 3) zák. č. 451/1991 Sb., 
souhlas s nakládáním 
s poskytnutými osobními údaji 
pro účely tohoto výběrového 
řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. 

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady 
zasílejte na adresu: 
Nemocnice Havlíčkův 
Brod, p. o., Husova 2624, 
580 22  Havlíčkův Brod, 
personální oddělení,
nejpozději do 20. 5. 2011.

ZDN A111007191

Volná místa

Zdravotní sestra
Přijmeme zdravotní 
sestru na pracoviště 
v Praze 6, Hradčanská. 

Nabízíme zajímavou 
práci v malém kolektivu 
s multioborovým 
zaměřením v oborech 
diabetologie, neurologie, 
ORL a foniatrie. 
Moderní pracoviště, 
vysoká odborná úroveň, 
přátelský kolektiv. 

Info: www.marjanka.cz,  
tel.:724 186 728.

ZDN A111008005

Arzt/Ärztin
Suche für meine 
Allgemeinarztpraxis in 
Selbitz/Nordbayer, 
nähe Tschechische 
Grenze Arzt/Ärztin zur 
Weiterbildung auf dem 
Gebiet für Allgemeinmedizin 
und Innere Medizin.
Wir sind 3 Ärzte in einer 
Gemeinschaftspraxis 
und brauchen 
noch 1 Arzt/in zur Verstärkung, 
bei sehr guter Bezahlung 
und 4-Tage-Woche. 

Bitte unter Tel.: 
0049 171/3793969 anrufen, 
oder E-Mail dr.jahn@gmx.net 
Dr. med. Manfred Jahn, 
Brunnenstr.1, D-95152 Selbitz

ZDN A111007927

Praktický lékař
NZZ se sídlem v Praze 4 
s vlastní smlouvou u zdravotní 
pojišťovny přijme 
do pracovního poměru 
praktického lékaře s atestací 
praktický lékař. 

Požadujeme: občanskou 
a morální bezúhonnost. 
Nástupní plat: cca 40 000 Kč. 
Možnost přechodného 
ubytování. 
Strukturovaný životopis 
zasílejte do 1 měsíce od 
uveřejnění na e-mail:  
chodov@seniordomov.cz nebo 
jana.klimova@seniordomov.cz. 
Bližší informace na tel. 
267 907 433 – J. Klímová.

ZDN A111007915

Lékař
Nemocnice Slaný 
přijme lékaře se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru dětského lékařství 
s výhledem funkčního 
místa, velmi zajímavé 
finanční ohodnocení. 
Mzda bude sjednána 
individuálně. Možno 
ubytování v areálu nemocnice, 
nástup možný ihned. 

Nabídky zasílejte na ředitelství 
Nemocnice Slaný, 

e-mail: 
reditelstvi@nemocniceslany.cz,  
tel. 312 575 110.

ZDN A111007852

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme pro Pneumologickou 
kliniku 2. LF UK 
sekundárního lékaře/ku 
na zástup za dlouhodobě 
nemocného člena týmu. 
Přednost mají lékaři 
s pneumologickou erudicí 
nebo s interním kmenem 
a zájmem o pneumologii. 
Ubytování pro mimopražské, 
nástup ihned. 

Kontakt: sekretariát 
Pneumologické kliniky 2. LF UK  
a FN v Motole, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5 nebo e-mail: 
miloslav.marel@fnmotol.cz.  
Info na tel. 224 436 601.

ZDN A111007786

Nefrolog/internista
Interní a dialyzační 
centrum Svitavy
přijme do pracovního poměru 
nefrologa nebo internistu.

Nabízíme: nadstandardní 
platové ohodnocení, 
možnost služebního bytu.

Kontakt: Mgr. Norbert 
Nývlt, tel. +420 731 155 311, 
e-mail: nyvlt@inmed.cz,  
www.inmed.cz

ZDN A111007708

Pediatr – Německo
Pro našeho klienta, 
okresní nemocnici 
Weisswasser GmbH,
hledáme zkušeného pediatra 
na pozici vrchního lékaře.

Nemocnice nabízí 
nadstandardní pracovní 
i finanční podmínky, odborné 
a jazykové vzdělávání, podporu 
při další oborové specializaci, 
pomoc při nalezení ubytování. 

Bližší informace: Jan.Vetrovec@
neumannpartners.com,
Neumann Leadership 
Deutschland GmbH
Schloßstraße 70
70176 Stuttgart

ZDN A111007943

Lékař
Mělnická zdravotní, a. s.,  
Nemocnice Mělník 
přijme do pracovního 
poměru pro ambulanci 
alergologie a imunologie 
lékaře se spec. způsobilostí 
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v oboru nebo lékaře 
ve spec. přípravě 
s ukončeným povinným 
základním kmenem. 

Nabízíme dobré pracovní 
podmínky, odpovídající 
finanční ohodnocení, penzijní 
připojištění, možnost dalšího 
vzdělání. Nástup od 1. 7. 2011.
Kontakt: MUDr. Tomáš 
Jedlička, tel.: 315 639 101, 
e-mail: tomas.jedlicka@
nemocnicemelnik.cz

ZDN A111007589

Lékař/lékařka
Vojenská lázeňská 
a rekreační zařízení 
přijmou pro VLRZ – Vojenská 
lázeňská léčebna Teplice, 
Svatopluka Čecha 1170/2, 
Teplice 1 
lékaře nebo lékařku.

Požadujeme: 
atestaci I. stupně – obor 
neurologie, ortopedie 
nebo vnitřní lékařství. 

Nabízíme:
jednosměnný provoz: 
po–pá 8 hod.
Dle dohody možnost 
i zkráceného úvazku.
Mzdové rozpětí od 40 000 Kč.
Možnost využití vstupních 
benefitů (příspěvek na dopravu 
popř. příspěvek na bydlení).
Nástup: 1. 6. 2011.
Životopisy zasílejte na e-mail: 
novotna@vllteplice.cz.
Info na tel. 417 537440 
nebo 723 655 386, 
primář MUDr. Jiří Lněnička.

ZDN A111007756

 
Lékaři

Kardia, s.r.o. – soukromé 
zdravotnické zařízení 
se zaměřením na 
pracovnělékařskou péči 
v ambulantních ordinacích 
hledá do svého týmu lékaře 
pro tyto závodní ordinace: 

 Kolín-Ovčáry
 Ostrava
 Kuřim u Brna

Požadujeme: ideálně 
odbornost pracovní, interní, 
praktické lékařství nebo 
hygiena – není podmínkou 
(možno absolvent), 
klientský přístup, spolehlivost. 

Nabízíme: nadstandardní 
finanční ohodnocení, 
zajímavou práci 
v ambulantním 
provozu, odborné 
zaškolení a vzdělávání, 
služební automobil. 

V případě zájmu zašlete svůj 
životopis na adresu  
jobs@kardia.cz,  
případně kontaktujte 
Mgr. Škrampalovou 
na tel. 272 084 463. 
Poskytnutím svých osobních 
údajů zahrnutých do 
životopisu dává odesílatel 
souhlas k jejich zpracování 
a uchování v plném rozsahu 
v personální databázi 
společnosti Kardia s. r. o.,  
IČ 49356925, v souladu se 
zák. č. 101/2000 Sb., 
a to na dobu do písemného 
odvolání tohoto souhlasu.

ZDN A111007583

Lékař
Chrudimská 
nemocnice, a. s., 
přijme lékaře pro 
neurologické oddělení.
Nabízíme práci v mladém 
přátelském kolektivu, 
další vzdělávání a přípravu 
k atestaci v oboru. 
Možnost ubytování na 
nemocniční ubytovně. 
Termín nástupu po dohodě.

Kontakt: prim. MUDr. Roman 
Mikan, tel. 469 653 370, 375; 
e-mail: mikan@nemcr.cz

ZDN A111007580

Sekundární lékař/lékařka
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 
4-Krč, přijme sekundárního 
lékaře/lékařku pro 
novorozenecké oddělení s JIP.

Požadujeme:
absolvent lékařské fakulty 
s atestací z dětského lékařství 
nebo v přípravě na ni,
zájem o intenzivní péči 
v neonatologii (atestace 
z neonatologie vítána), 
nutná znalost alespoň 
jednoho světového jazyka
práce s PC.

Nabízíme:  
zajímavou práci, 
možnost celoživotního 
vzdělávání,
podmínky odměňování 
dle kvalifikace,
zaměstnanecké benefity. 

Přihlášky včetně 
životopisu, odborné 
a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů 
zasílejte na výše uvedenou 
adresu k rukám primáře 
novorozeneckého oddělení 
doc. MUDr. Jana Janoty, Ph.D., 
případně na e-mail: 
jan.janota@ftn.cz.  

Bližší informace tel. 
261 083 706, 261 083 621.

ZDN A111007260

Praktický lékař
Věznice Vinařice, 
okr. Kladno, 
přijme praktického 
lékaře s atestací ze
všeobecného lékařství. 
Nabízíme plat 50 000 Kč, 
ubytování, dodatkovou 
dovolenou, vlastní 
stravovací zařízení.

Informace na tel.  
312 291 748, 312 291 760,
e-mail:  
jcemy@vez.vin.justice.cz

ZDN A111007201

Lékaři
Hledáme lékaře 
s kladným vztahem 
k alternativní medicíně 
na částečný (později 
i možný plný úvazek) pro 
práci s diagnostickým 
přístrojem v našem 
centru v Praze. 
Bližší info na tel. 608 308 312.

ZDN A111007568

Zdravotní sestra
Do soukromé ordinace 
praktického lékaře 
pro dospělé 
v Praze 5 přijmu od 9/2011 
zdravotní sestru na celý 
úvazek (30 hodin týdně). 
Výborná dostupnost, blízko 
metra B, vstřícné jednání. 

Nabídky zasílejte  
na e-mail: ivetrt@seznam.cz 
nebo tel. 737 771 332.

ZDN A111007595

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,
možnost kratšího úvazku

Nástup možný ihned, 
příp. dle dohody.
Informace na tel. 605 599 555, 
499 860 300 – vedoucí 
lékařka 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 lékařka léčebny 
dospělých, Státní léčebné 
lázně Janské Lázně, s. p.,
542 25 Janské Lázně.

ZDN A111005945

Hledám

Lékařka
Lékařka s atestací 
v oboru hematologie 
a transfuzní lékařství 
hledá zajímavou, dobře 
ohodnocenou práci. 
Odpovědi na inzerát 
– do redakce.

ZDN A111007545

Různé

Ultrazvuk
Prodám UZ přístroj 
FUKUDA – Tellus-UF750XT, 
vag. i abd. sonda, 5 let 
starý, výborný stav.

Tel.: 244 464 192, 607 749 206.
ZDN A111007769

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 A111007086

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 A111007106

personální inzerce

je přijímána na adrese:

Zdravotnické noviny

Mladá fronta a. s.

Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

Jiřina Hollá

e-mail: holla@mf.cz

tel.: 724 561 805
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