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Výběrová řízení

Přednosta – více pozic
Děkan Lékařské fakulty 
UK v Hradci Králové 
a ředitel Fakultní 
nemocnice Hradec Králové 
vypisují výběrové řízení 
na vedoucí pracovní 
(funkční) místa: 

   Přednosta/ka 
Chirurgické kliniky

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru, soustavná 
pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání 
lékaře, specializovaná 
způsobilost v oboru chirurgie, 
cévní chirurgie, plastická 
chirurgie nebo traumatologie, 
klinická praxe nejméně 10 
let, předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého týmu 
v daném oboru, manažerské 
schopnosti, předchozí zkušenost 
s řízením prokázaná následující 
činností: vedoucí pozice 
alespoň na úrovni středního 
a nižšího managementu v délce 
alespoň 3 let nebo vedoucí 
výzkumného úkolu nebo grantu 
nebo vedoucí mezioborového 
centra alespoň 2 roky
(v případě, že uchazeč dosud 
neabsolvoval žádné formální 
manažerské vzdělávání, ochota 
ho absolvovat během prvního 
roku ve funkci), aktivní znalost 
práce na PC alespoň v rozsahu 
využívání internetu, e-mailové 
pošty, MS Word, MS Excel, 
MS Power Point, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

   Přednosta/ka 
Neurochirurgické kliniky

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru, soustavná 
pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru neurochirurgie, 
klinická praxe nejméně 10 
let, předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého týmu 
v daném oboru, manažerské 
schopnosti, předchozí 
zkušenost s řízením prokázaná 
následující činností:
vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 
managementu v délce 
nejméně 3 let nebo vedoucí 
výzkumného úkolu nebo grantu 
nebo vedoucí mezioborového 
centra minimálně 2 roky 
(v případě, že uchazeč dosud 
neabsolvoval žádné formální 
manažerské vzdělávání, ochota 
ho absolvovat během prvního 
roku ve funkci), aktivní znalost 
práce na PC alespoň v rozsahu 
využívání internetu, e-mailové 
pošty, MS Word, MS Excel, 
MS Power Point, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.
 
   Přednosta/ka 
Ortopedické kliniky

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru (nebo 
reálná pravděpodobnost 
zahájení habilitačního řízení), 
soustavná pedagogická praxe 
na vysoké škole nejméně 5 
let, organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru ortopedie, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady 
pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném 
oboru, manažerské schopnosti, 
předchozí zkušenost s řízením 
prokázaná následující činností:
vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 
managementu v délce nejméně 
3 let nebo vedoucí výzkumného 
úkolu nebo grantu nebo 
vedoucí mezioborového centra 
minimálně 2 roky  
(v případě, že uchazeč dosud 
neabsolvoval žádné formální 
manažerské vzdělávání, 
ochota ho absolvovat během 
prvního roku ve funkci), 
aktivní znalost práce na PC 
alespoň v rozsahu využívání 
internetu, e-mailové pošty, 
MS Word, MS Excel, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

   Přednosta/ka 
Urologické kliniky

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru (nebo 
reálná pravděpodobnost 
zahájení habilitačního řízení), 
soustavná pedagogická praxe 
na vysoké škole nejméně 5 
let, organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru urologie nebo dětská 
urologie, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady 
pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném 
oboru, manažerské schopnosti, 
předchozí zkušenost s řízením 
prokázaná následující činností:
vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 
managementu v délce alespoň 
3 let nebo vedoucí výzkumného 
úkolu nebo grantu nebo 
vedoucí mezioborového centra 
minimálně 2 roky (v případě, 
že uchazeč dosud neabsolvoval 
žádné formální manažerské 
vzdělávání ochota ho absolvovat 
během prvního roku ve funkci), 
aktivní znalost práce na PC 
alespoň v rozsahu využívání 
internetu, e-mailové pošty, 
MS Word, MS Excel, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

   Přednosta/ka 
Neurologické kliniky

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru (nebo 
reálná pravděpodobnost 
zahájení habilitačního řízení), 
soustavná pedagogická praxe 
na vysoké škole nejméně 5 
let, organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru neurologie nebo dětská 
neurologie, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady 
pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném 
oboru, manažerské schopnosti, 
předchozí zkušenost s řízením 
prokázaná následující činností:

vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 
managementu v délce alespoň 
3 let nebo vedoucí výzkumného 
úkolu nebo grantu nebo 
vedoucí mezioborového centra 
alespoň 2 roky (v případě, že 
uchazeč dosud neabsolvoval 
žádné formální manažerské 
vzdělávání, ochota ho absolvovat 
během prvního roku ve funkci), 
aktivní znalost práce na PC 
alespoň v rozsahu využívání 
internetu, e-mailové pošty, 
MS Word, MS Excel, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

   Přednosta/ka 
Rehabilitační kliniky 

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru (nebo reálná 
pravděpodobnost zahájení 
habilitačního řízení), soustavná 
pedagogická praxe na vysoké 
škole nejméně 5 let, organizační 
schopnosti, vědecká a publikační 
aktivita, řešitelství grantových 
úkolů či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru fyziatrie, balneologie 
a léčebná rehabilitace nebo 
rehabilitační a fyzikální 
medicína, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady 
pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném 
oboru, manažerské schopnosti, 
předchozí zkušenost s řízením 
prokázaná následující činností:
vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 

managementu v délce alespoň 
3 let nebo vedoucí výzkumného 
úkolu nebo grantu nebo 
vedoucí mezioborového centra 
alespoň 2 roky (v případě, že 
uchazeč dosud neabsolvoval 
žádné formální manažerské 
vzdělávání, ochota ho absolvovat 
během prvního roku ve funkci), 
aktivní znalost práce na PC 
alespoň v rozsahu využívání 
internetu, e-mailové pošty, 
MS Word, MS Excel, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

   Přednosta/ka Fingerlandova 
ústavu patologie

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru, soustavná 
pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru patologická anatomie 
nebo patologie, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady 
pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném 
oboru, manažerské schopnosti, 
předchozí zkušenost s řízením 
prokázaná následující činností:
vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 
managementu v délce alespoň 
3 let nebo vedoucí výzkumného 
úkolu nebo grantu nebo vedoucí 
mezioborového centra alespoň 2 
roky (v případě,  
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že uchazeč dosud neabsolvoval 
žádné formální manažerské 
vzdělávání, ochota ho absolvovat 
během prvního roku ve funkci), 
aktivní znalost práce na PC 
alespoň v rozsahu využívání 
internetu, e-mailové pošty, 
MS Word, MS Excel, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

   Přednosta/ka Ústavu 
klinické mikrobiologie

Kvalifikační požadavky LF:
profesor nebo docent 
příslušného oboru, soustavná 
pedagogická praxe na 
vysoké škole nejméně 5 let, 
organizační schopnosti, 
vědecká a publikační aktivita, 
řešitelství grantových úkolů 
či výzkumných záměrů, 
aktivní znalost anglického 
jazyka podmínkou.

Kvalifikační požadavky FN:
odborná způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, 
specializovaná způsobilost 
v oboru lékařská mikrobiologie 
nebo odborná způsobilost 
k výkonu povolání odborného 
pracovníka v laboratorních 
metodách a v přípravě léčivých 
přípravků, specializovaná 
způsobilost v oboru lékařská 
mikrobiologie nebo 
vyšetřovací metody v lékařské 
mikrobiologii, klinická praxe 
nejméně 10 let, předpoklady 
pro řízení odborného 
a vědeckého týmu v daném 
oboru, manažerské schopnosti, 
předchozí zkušenost s řízením 
prokázaná následující činností:
vedoucí pozice alespoň na 
úrovni středního a nižšího 
managementu v délce alespoň 
3 let nebo vedoucí výzkumného 
úkolu nebo grantu nebo 
vedoucí mezioborového centra 
alespoň 2 roky (v případě, že 
uchazeč dosud neabsolvoval 
žádné formální manažerské 
vzdělávání ochota ho absolvovat 
během prvního roku ve funkci), 
aktivní znalost práce na PC 
alespoň v rozsahu využívání 
internetu, e-mailové pošty, 
MS Word, MS Excel, morální 
a občanská bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

Na uvedená místa se vztahují 
podmínky zákona č. 451/91 Sb.
K přihláškám na vypsaná místa 
je třeba přiložit životopis, 
přehled o dosavadní praxi 
potvrzený zaměstnavatelem, 
ověřený doklad o VŠ 
vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké 
a vědeckopedagogické hodnosti, 
přehled o odborné, vědecké 

a výzkumné činnosti včetně 
činnosti publikační, koncepci 
řízení kliniky, souhlas 
v souvislosti se zákonem 
o ochraně osobních údajů. 
Platové podmínky podle 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze a ve FN Hradec 
Králové dle zákoníku práce, 
doplňujících nařízení vlády 
a dle kolektivní smlouvy. 

Přihlášky zasílejte do 30 dnů 
od zveřejnění na sekretariát 
děkana Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové, 
Šimkova 870, poštovní přihrádka 
38, 500 38 Hradec Králové.

ZDN A111008515

Přednosta
Děkan 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Fakultní 
nemocnice Královské 
Vinohrady 
vypisují výběrové řízení 
na obsazení místa:
   Přednosta Neurologické 
kliniky, úvazek 1,0

Kvalifikační požadavky:
vědecko-pedagogická hodnost 
profesor nebo docent v oboru 
neurologie, specializace vyššího 
stupně v oboru neurologie, 
praxe v oboru minimálně 10 
let, systematická vědecká 
práce v oboru neurologie, 
systematická publikační 
aktivita, schopnost aktivně 
vyučovat v anglickém jazyce, 
osobní a profesní předpoklady 
pro řízení kliniky, morální 
bezúhonnost, identifikace se 
způsobem výuky na 3. lékařské  
fakultě UK. 
Od vybraného uchazeče se 
bude očekávat rozvoj všech 
moderních metod na pracovišti 
a systematická vědecká 
práce v oboru neurologie.
Předpokládaný nástup: po 
uzavření výběrového řízení, 
dohodou, nejpozději 1. 9. 2011.
Mzdové podmínky jsou 
dány vnitřním mzdovým 
předpisem UK v Praze. 

Písemné přihlášky spolu 
s profesním životopisem, 
úředně ověřenými doklady 
o získané kvalifikaci, přehledem 
praxe, přehledem vědecké 
a publikační činnosti, výpisem 
z rejstříku trestů, osvědčením 
dle zák. 451/1991 Sb., čestným 
prohlášením ve smyslu ust. 
§ 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 
Sb., koncepcí řízení kliniky 
(max. 5 stran textu), souhlasem 
v souladu se zákonem č.101/2000 
Sb., a návrhem dvou až tří 
osob, které mohou podat 

na uchazeče doporučení, 
zasílejte do 25. 6. 2011 na 
adresu: Univerzita Karlova 
v Praze, 3. lékařská fakulta, 
oddělení personální a mzdové, 
Ruská 87, 100 00 Praha 10. 
Obálku označte „VŘ-PNK“.

ZDN A111008300

Přednosta
Děkan 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Fakultní 
nemocnice Královské 
Vinohrady 
vypisují výběrové řízení 
na obsazení místa:
   Přednosta Gynekologicko- 
-porodnické kliniky, 
úvazek 1,0

Kvalifikační požadavky:
vědecko-pedagogická 
hodnost profesor nebo 
docent v oboru gynekologie 
a porodnictví, specializace 
vyššího stupně v oboru 
gynekologie a porodnictví, 
praxe v oboru minimálně 10 let, 
systematická vědecká 
práce v oboru gynekologie 
a porodnictví, systematická 
publikační aktivita, schopnost 
aktivně vyučovat v anglickém 
jazyce, osobní a profesní 
předpoklady pro řízení kliniky, 
morální bezúhonnost, 
identifikace se způsobem výuky 
na 3. lékařské fakultě UK,
s ohledem na tradici pracoviště 
v gynekologické onkologii 
je předpokladem špičková 
kvalifikace v operačních 
metodách v této oblasti.
Od vybraného uchazeče 
se bude čekávat rozvoj 
všech moderních metod na 
pracovišti a systematická 
vědecká práce v oboru 
gynekologie a porodnictví.
Předpokládaný nástup: po 
uzavření výběrového řízení, 
dohodou, nejpozději 1. 9. 2011.
Mzdové podmínky jsou 
dány vnitřním mzdovým 
předpisem UK v Praze. 

Písemné přihlášky spolu 
s profesním životopisem, 
úředně ověřenými doklady 
o získané kvalifikaci, přehledem 
praxe, přehledem vědecké 
a publikační činnosti, výpisem 
z rejstříku trestů, osvědčením 
dle zák. 451/1991 Sb., čestným 
prohlášením ve smyslu ust. 
§ 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 
Sb., koncepcí řízení kliniky 
(max. 5 stran textu), souhlasem 
v souladu se zákonem 101/2000 
Sb., a návrhem dvou až tří 
osob, kteří mohou podat 
na uchazeče doporučení, 
zasílejte do 25. 6. 2011 

Zdravotnické noviny   99. 5. 2011 48 

In
ze

rc
e 

A
11

10
08

72
2 

 
In

ze
rc

e 
A

11
10

08
72

4 
 



49 

personální inzerce

9. 5. 2011 Zdravotnické noviny   9

na adresu: Univerzita Karlova 
v Praze, 3. lékařská fakulta, 
oddělení personální a mzdové, 
Ruská 87, 100 00 Praha 10. 
Obálku označte „VŘ-PGPK“.

ZDN A111008304

Primář
Ředitel Nemocnice 
Milosrdných bratří, p. o., 
vypisuje výběrové 
řízení na místo: 
   Primář oddělení 
anestezie, resuscitace 
a intenzivní medicíny.

Přihláška uchazeče musí 
obsahovat následující ověřené 
doklady: doklad o ukončení 
studia na lékařské fakultě 
(diplom), doklad o získání 
specializované způsobilosti 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, 
licenci ČLK pro výkon funkce 
vedoucího lékaře – primáře 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, doklad 
o zdravotní způsobilosti 
k výkonu povolání, doklad 
o bezúhonnosti a osvědčení 
podle zákona č.451/91 Sb. 

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady, 
strukturovaný životopis a návrh 
koncepce oddělení zasílejte 
do 20. 5. 2011 na personální 
oddělení Nemocnice 
Milosrdných bratří Brno,  
Polní 3, 639 00 Brno, e-mail: 
iveta.sikulova@nmbbrno.cz,  
tel.: 543 165 149.
Zároveň v rámci budování 
nového týmu tohoto oddělení 
nemocnice přijme další lékaře.
Kontakt pro informace:
MUDr. Josef Drbal, ředitel,  
tel.: 543 165 356, 348, 606 754 282, 
e-mail: josef.drbal@nmbbrno.cz 
MUDr. Hana Kvapilová,  
tel.: 543 165 476, e-mail: 
hana.kvapilova@nmbbrno.cz  

ZDN A111008486

Primář/Primářka
Náměstek ředitele pro LP  
Městské nemocnice 
v Litoměřicích 
vypisuje výběrové 
řízení na funkci
   Primář/primářka 
chirurgického oddělení

Zájemce o funkci musí splňovat 
podmínky způsobilosti 
podle zákona č. 95/2004 Sb. 
o lékařských zdravotnických 
povoláních a ČLK. 
Nejméně 10 let praxe v oboru. 
Vítána atestace v oboru úrazové 
chirurgie (není podmínkou). 
K přihlášce připojte ověřené 
kopie dokladů o vzdělání, platný 

výpis z rejstříku trestů a stručný 
životopis s uvedením údajů 
o dosavadním zaměstnání, 
prohlášení na ochranu osobních 
údajů podle zákona 101/2000 
Sb., v platném znění. 
Písemné přihlášky zasílejte 
nejpozději do 31. 5. 2011 na 
adresu: Městská nemocnice 
v Litoměřicích, 
sekretariát ředitele,  
paní Petra Lisá, Žitenická 18, 
412 01 Litoměřice. 

ZDN A111008598

Více pozic
Ředitel Nemocnice 
Prachatice, a. s.,
vypisuje výběrové 
řízení na funkce:
   Primář gynekologicko- 
-porodnického oddělení. 
   Zástupce primáře 
chirurgického oddělení
   Vedoucí lékař 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 
dokladu o dosažené kvalifikaci, 
výpisem z trestního rejstříku 
(ne staršího 3 měsíců) 
a prohlášením o souhlasu 
s použitím osobních údajů podle 
zákona 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, tel.: 602 324 538, 
e-mail: strasky@nempt.cz

ZDN A111008001

Volná místa

Lékař/Lékařka
Městská nemocnice 
v Litoměřicích 
přijme do pracovního poměru 
   lékaře/lékařku bez 
specializace i se specializací 

na oddělení ARO, chirurgie, 
neurologie, interny, 
urologie, ORL a patologie. 

   lékaře/lékařku pro 
obor psychiatrie 

s výkonem samostatné 
práce v ambulanci.

Požadujeme: odbornou 
způsobilost, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost 
dle zák. č. 95/2004 Sb. a ČLK. 
Písemné žádosti zasílejte na 
adresu: Městská nemocnice 
v Litoměřicích, sekretariát 
ředitele, paní Petra Lisá, 
Žitenická 18, 412 01 Litoměřice. 
Informace podá: MUDr. Jiří 
Štverák, MBA, nám. ředitele 
pro LP, tel.: 416 723 702.

ZDN A111008593

Lékař/Lékařka
Vsetínská nemocnice, a. s., 
nabízí pracovní příležitost
na pozici lékaře/ky na 
infekčním oddělení.

Požadavky: specializovaná 
způsobilost, uvítáme však 
i lékaře/ku s odbornou 
způsobilostí v přípravě na 
specializaci, bezúhonnost 
a zdravotní způsobilost, 
schopnost samostatně 
pracovat, odpovědnost, 
pečlivý a zodpovědný přístup 
k práci, profesionální 
přístup k pacientům.
Nabízíme: odpovídající 
mzdové ohodnocení, příspěvek 
na ubytování, penzijní 
připojištění, týden dovolené 
navíc, zvýhodněné stravování, 
smlouvu na dobu neurčitou, 
pracovní pozici v akreditované 
a certifikované nemocnici

Strukturované životopisy 
zasílejte na adresu  
Vsetínské nemocnice, a. s., 
odbor řízení lidských zdrojů, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín. 
Případně e-mailem:  
pavlica.m@nemocnice-vs.cz. 
Informace na tel. čísle 
571 818 130 – vedoucí odboru 
řízení lidských zdrojů.

ZDN A111008541

Lékaři
Moderní a špičkově vybavené 
hemodialyzační středisko 
se specializovanými 
ambulancemi v Berouně
nabízí práci lékařům se zájmem 
o vnitřní lékařství a nefrologii. 
Práce v profesionálním prostředí 
a přátelském kolektivu. 
Nadstandardní finanční 
ohodnocení. 
Podpora dalšího vzdělávání 
doma i v zahraničí. 

Možnost individuální pracovní 
doby, event. částečný úvazek 
na lůžkovém oddělení. 
Nástup možný ihned.
Nabídky s životopisem 
posílejte na e-mailovou adresu 
dialyzaberoun@seznam.cz

ZDN A111008519

Lékaři/Lékařky
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme lékaře/ky pro 
obor radiodiagnostika 
a zobrazovací metody. 
Požadavky: atestace v oboru  
příp. po složení kvalifikačního 
minima, znalost AJ nebo NJ, 
práce s PC. Zkušenosti s MR 
a CT diagnostikou výhodou. 
Nabízíme: zajímavý 
náborový příspěvek, práci 
v plně digitalizovaném 
a nejmodernějším 
radiodiagnostickém 
dětském centru, možnost 
odborného růstu, ubytování 
pro mimopražské. 
Nabídky s CV zasílejte: Klinika 
zobrazovacích metod 2. LF UK  
a FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5 nebo e-mail: 
olga.skalicka@fnmotol.cz,  
tel.: 224 438 100.              

ZDN A111008425

Kardiolog
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme pro Kardiochirurgickou 
kliniku KVC 2. LF UK kardiologa. 
Požadavky: atestace 
z kardiologie, případně před 
atestací po ukončení společného 
interního základu, znalost 
echokardiografie vítána. 
Plný úvazek, možnost 
odborného růstu, ubytování 
pro mimopražské. 

Kontakt: sekretariát 
Kardiochirurgické kliniky 
KVC 2. LF UK a FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
marek.setina@fnmotol.cz,  
tel.: 224 435 201.

ZDN A111008405

Praktický lékař
Soukromé zdravotní 
středisko v okr. 
Frýdek-Místek 
hledá praktického lékaře, 
ideálně se zkušeností se 
závodní péčí (nemusí být). 
Hlavní náplň práce: vstupní, 
výstupní a periodické 
prohlídky, závodní péče 
o zaměstnance výrobní 
společnosti. Směnný režim. 
Zajímavé platové ohodnocení. 
Nástup srpen/září 2011. 
Možnost spolupráce také na 
částečný úvazek či jako zástup 
za dovolené/nemocenské. 
Kontakt: renturi@renturi.cz,  
tel.: 733 528 710.

ZDN A111008482

Více pozic
Nestátní poliklinika 
v Berouně 
hledá na plný nebo částečný 
úvazek lékaře na pozici:
   Neurolog 
   Chirurg
   Nefrolog
   Rentgenolog
   Rehabilitační lékař 
   Stomatolog 

Nabízíme: výhodné 
platové podmínky, práci 
v příjemném kolektivu, 
možnost dalšího vzdělávání. 
Dobré spojení do Prahy.  
Informace na tel. číslech 
311 746 315, 724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz

ZDN A111008314
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Sekundární lékař/lékařka
Fakultní nemocnice v Motole 
přijme sekundárního lékaře/ku  
na úvazek 0,5 spojený 
s vědeckou činností (postgr. st.). 
Nástup dle dohody  
– výhodou co nejdříve. 
Kontakt: sekretariát Ortopedické 
kliniky 2. LF UK a FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
e-mail: michaela.bezroukova@
lfmotol.cuni.cz, tel.: 224 432 801.

ZDN A111008311

Lékař
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 
přijme lékaře pro Gynekologicko-
-porodnickou kliniku. 

Požadujeme: ukončené studium 
na LF, zařazení do specializace 
a praxi (není podmínkou), 
znalost ČJ, AJ, PC, zájem 
o vědeckou práci. Výhodou 
je působení v zájmovém 
kroužku G-P, flexibilita. 
Nabízíme: specializační 
vzdělávání na špičkovém 
pracovišti, které je 
držitelem řady EBCOG 
certifikátů. Garantujeme 
postgraduální vzdělávání 
na mezinárodní úrovni. 
Nástup dle dohody. 
Písemné přihlášky zasílejte 
do 30. 5. 2011 na sekretariát 
primáře G-P kliniky, 
Apolinářská 18, 120 00 Praha 2, 
tel.: 224 967 029, e-mail: 
marie.hammerova@vfn.cz

ZDN A111008228

Všeobecná sestra
Nestátní zdravotnické 
zařízení se sídlem v Praze
přijme všeobecnou zdravotní 
sestru pro interní ambulanci 
na pracoviště v Praze 1. 
Stálá pracovní doba 8.00–16.00.
Podmínka přijetí: min. 5 let  
praxe na ambulanci.
Kontakt: klara.gottwaldova@
medicover.cz, tel.: 234 630 470.

ZDN A111008194

Lékař 
Onkologické oddělení 
Oblastní nemocnice 
Kolín, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje
přijme lékaře.

Požadujeme: atestaci 
prvního stupně nebo 
ukončený interní kmen.
Nabízíme: práci na plný 
úvazek, nové moderní pracovní 
prostředí, zázemí perspektivní 
krajské plně akreditované 
nemocnice, zaměstnanecké 
benefity, podporu vzdělávání 
a seberealizace, seriózní jednání
příjemný kolektiv.

Nástup možný ihned.
Kontakt: 
Personální oddělení
Bc. Daniel Veselý, 
tel.: 321 756 616, e-mail: 
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz

ZDN A111008225

Primáři
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s.r.o., ve Vrchlabí
přijme: 
   Primáře na dětské odd.
   Primáře na ARO

Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, příp. special. 
způsobilost, organizační 
a řídicí schopnosti.
Nabízíme: byt, výhodné 
finanční ohodnocení.

Kontakt na tel.: 499 502 304 
nebo e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A111008187

Lékaři
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., 
přijme lékaře na plný či 
částečný úvazek (DPČ – služby) 
pro akreditovaná pracoviště:
ARO, neurologie, urologie, 
interna, nefrologie, geriatrie

Nabízíme: NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK PRO VYBRANÉ 
OBORY VE VÝŠI 150 000 Kč, 
možnost profesního růstu 
a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, nadstandardní 
finanční ohodnocení, týden 
řádné dovolené navíc. 

Bližší informace: e-mail: 
pavlina.simmerova@nemcl.cz, 
tel.: 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN A111008198

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.: 731 155 311, 
e-mail: nyvlt@inmed.cz,  
www.inmed.cz

ZDN A111007709

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 A111007944

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 A111007853

Různé

Ordinace
Pronajmeme ihned 
prostory 54 m2 
vhodné pro ordinaci lékaře 
v lékařském domě   
v Praze 3-Žižkov.
Pevná linka a internet zaveden.
Tel.: 777 566 047.

ZDN A111008307

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

ZDN A111007087

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

ZDN A111007107

Ultrazvuk
Prodám UZ přístroj 
FUKUDA – Tellus - UF750XT, 
vag. i abd. sonda, 
5 let starý, výborný stav.
Tel.: 244 464 192, 607 749 206.

ZDN A111007770In
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