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n Výběrová řízení

Staniční sestra

Ředitel Fakultní 
Thomayerovy nemocnice 
s poliklinikou, Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4-Krč
Klinika dětské chirurgie 
a traumatologie 3. LF UK a FTNsP 
přijme na základě konkurzního 
řízení staniční sestry pro 
standardní oddělení, jednotku 
intenzivní a resuscitační péče, 
ambulanci, operační sály.

Požadavky: specializovaná 
způsobilost dětská sestra, 
zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost, podle zákona  
č. 96/2004 Sb., nejméně 5 let 
výkonu zdravotnického povolání, 
praxe v chirurgickém oboru, 
organizační, komunikační a řídící 
schopnosti, dobrá znalost práce 
s PC.
Požadované doklady k přihlášce: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, doklady o odborné 
způsobilosti (kopie vysvědčení), 
doklad o bezúhonnosti (výpis 
z rejstříku trestů), doklad 
o zdravotní způsobilosti, osvědčení 
o způsobilosti k výkonu činnosti 
bez odborného dohledu.
Přihlášky zasílejte do 15. 12. 2010 
– nástup podle dohody.

Kontakt: vrchní sestra Mgr. Lenka 
Jarcovjáková, tel. 261 083 528, 
e-mail: lenka.jarcovjakova@ftn.cz

ZDN 101020533

Primář/primářka

Ředitel Fakultní 
Thomayerovy nemocnice 
s poliklinikou, Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4-Krč

vypisuje konkurzní řízení na 
obsazení funkce primář 
gynekologicko-porodnického 
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 podle 
zákona č. 95/2004 Sb., organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 
negativní osvědčení podle 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 podle 
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.

ZDN 101020464

Primář/primářka

Ředitel Fakultní 
Thomayerovy nemocnice 
s poliklinikou, Vídeňská 800, 
140 59 Praha 4-Krč
vypisuje konkurzní řízení na 
obsazení funkce primář oddělení 
dětské neurologie.
Požadavky: VŠ lékařského směru + 
specializovaná způsobilost 
v oboru, nejméně 10 let praxe 
v oboru, licence ČLK pro výkon 
vedoucí funkce, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 

negativní osvědčení podle 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 podle 
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.

ZDN 101020460

Vedoucí lékař

Ředitel Ústřední vojenské 
nemocnice Praha
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucího pracovního 
místa vedoucí lékař oddělení 
EMERGENCY – traumacentrum.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru anesteziologie 
a resuscitace, licence České 
lékařské komory k výkonu funkce 
vedoucího lékaře-primáře ve 
zdravotnickém zařízení, 
minimálně 10 let praxe v oboru, 
organizační, komunikační 
a manažerské schopnosti, 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení pracovního 
týmu, uživatelská znalost PC, 
aktivní znalost alespoň jednoho 
světového jazyka, morální 
a občanská bezúhonnost.

Nabízíme: práci v moderním 
akreditovaném zdravotnickém 
zařízení, možnost plné realizace 
v oboru, výhodné platové 
podmínky, možnost ubytování 
(pro mimopražské), závodní 
stravování, příspěvky z FKSP 
a další zaměstnanecké benefity.

Požadované doklady: přihláška 
s vlastnoručním podpisem, 
strukturovaný profesní životopis, 
úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, osobní 
dotazník (formulář SEVT), 
originál výpisu z rejstříku trestů ne 
starší 3 měsíců, čestné prohlášení, 
že proti uchazeči není vedeno 
soudní řízení, souhlas s použitím 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení ve smyslu 
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném 
znění, návrh koncepce provozu 
uvedeného klinického pracoviště.
Termín a místo podání přihlášek 
a požadované doklady zašlete 
písemně nejpozději do 30. 11. 2010 

na adresu: Ústřední vojenská 
nemocnice Praha, odbor 
personálního řízení, U Vojenské 
nemocnice 1200, 169 02  Praha 6 
(přihlášky lze rovněž odevzdat 
osobně do uvedeného termínu 
v podatelně pracoviště ochrany 
informací – budova ředitelství 
ÚVN Praha, II. patro).

Do výběrového řízení budou 
přijaty pouze přihlášky obdržené 
do uvedeného termínu.
Termín konání výběrového řízení 
bude přihlášeným uchazečům 
oznámen po uzavření přihlášek.

Na základě posouzení 
a vyhodnocení zaslaných 
písemných materiálů si ÚVN 
Praha vyhrazuje právo uchazeče 
nepozvat k výběrovému řízení, 
případně nevybrat žádného 
z účastníků výběrového řízení 
nebo zrušit výběrové řízení. 

Další případné informace lze 
získat: Odbor personálního řízení, 
tel. 973 202 727 nebo 973 202 750, 
e-mail: personalni@uvn.cz

ZDN 101020416

Více pozic

Ředitelka Dětské lázeňské 
léčebny Lázně Kynžvart 
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucích míst do 
funkcí:  

l  náměstek pro lékařskou, 
ošetřovatelskou a lázeňskou 
péči

Kvalifikační požadavky:
VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
pediatrie, praxe ve vedoucí funkci 
minimálně 10 let, organizační 
a řídící předpoklady, zkušenosti 
v organizaci lázeňské péče 
výhodou, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, uživatelská znalost 
PC, řidičský průkaz sk. B.
K přihlášce připojit:

životopis zaměřený na odbornou 
praxi, doklady o vzdělání, osobní 
dotazník, doklady podle zákona  
č. 451/1991 Sb. v platném znění 
(osvědčení + čestné prohlášení), 
výpis z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, prohlášení na ochranu 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb.

l  ekonomický a provozně 
technický náměstek

Kvalifikační požadavky:
VŠ ekonomického směru, praxe ve 
vedoucí funkci minimálně 10 let, 
zkušenosti v oblasti zdravotnictví 
výhodou, organizační a řídící 
předpoklady, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, uživatelská znalost 
PC, řidičský průkaz sk. B.In
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K přihlášce připojit:
životopis zaměřený na odbornou 
praxi, doklady o vzdělání, osobní 
dotazník, doklady podle zákona  
č. 451/1991 Sb. v platném znění 
(osvědčení + čestné prohlášení), 
výpis z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců, prohlášení na ochranu 
osobních údajů podle zákona  
č. 101/2000 Sb.

Písemnou přihlášku zasílejte do  
10 dnů od zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách na 
adresu:  Dětská lázeňská léčebna 
Lázně Kynžvart, Lázeňská 295,  
354 91 Lázně Kynžvart, a to  
v uzavřené obálce s označením:  

a)Výběrové řízení – náměstek - 
lékař
b) Výběrové řízení – náměstek - 
ekonom

Další případné informace:  
tel: 354 672 160 – ředitelka léčebny, 
e-mail: reditel@detskalecebna.cz

Vedoucí

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 
625 00 Brno
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce vedoucí 
zaměstnanec nelékařských 
zdravotnických pracovníků 
Kliniky dětské radiologie.
Kvalifikační předpoklady: 
způsobilost k výkonu příslušného 
zdravotnického povolání na území 
ČR v souladu se zákonem  
č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, 
vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním 
programu nebo vyšší odborná 
zdravotní škola příslušného 
zaměření, ukončené specializační 
vzdělání v radiologii, minimálně 5 
let praxe v oboru, minimálně 1 rok 
praxe v řídící funkci.

Další požadavky: znalost práce na 
PC, komunikační, řídící 
a organizační schopnosti, 
schopnost vědecké, edukační, 
přednáškové a publikační činnosti, 
občanská a morální bezúhonnost.
Požadované dokumenty: přihláška 
do výběrového řízení, osobní 
dotazník, životopis s přehledem 
dosavadní profesní praxe, doklady 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců), případně doklad o jeho 
vyžádání, písemná koncepce řízení 
v uvedené funkci, souhlas 
s využitím poskytnutých osobních 
údajů pro účely výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte na 
adresu: FN Brno, Zaměstnanecké 
odd., J. Šubrtová, Jihlavská 20,  
625 00 Brno, do 30. 11. 2010.

ZDN 101020308

Vedoucí oddělení

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vedoucí sociálního oddělení. 
Požadavky: VŠ vzdělání sociálního 
zaměření, registrace jako 
zdravotně sociální pracovník, 6 let 
praxe v sociální práci ve 
zdravotnictví, dobrá znalost PC, 
organizační schopnosti. 
K přihlášce doložit: profesní 
životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů.
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení“  
do 13. 12. 2010 na sekretariát 
personální náměstkyně  
FN v Motole, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5.

ZDN 101020312

Zástupce primáře

Oblastní nemocnice  
Mladá Boleslav, a. s.
vypisuje výběrové řízení na funkci 
zástupce primáře oddělení 
porodnictví a gynekologie.
Požadujeme: specializovanou 
způsobilost v oboru, 10 let praxe, 
zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, organizační 
schopnosti.
Nabízíme: zajímavé osobní 
mzdové ohodnocení, mimořádné 
odměny, možnost ubytování, různé 
zaměstnanecké výhody a další.
Nabídky se strukturovaným 
životopisem zasílejte nejdéle do  
17. 12. 2010 na adresu ONMB, a. s., 
personální oddělení,  
V. Klementa 147,  
293 01 Mladá Boleslav, nebo na 
e-mail: anna.vankova@onmb.cz

ZDN 101020230

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku na místo 
klinického pediatra pro Kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie  
3. LF UK a FTNsP oddělení JIRP.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., zájem 
o intenzivní a resuscitační péči.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč, k rukám  
paní Márii Bergmanové.

Kontakt: e-mail:  
maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388

ZDN 101020235

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro Kliniku 
dětské chirurgie a traumatologie  
3. LF UK a FTNsP.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
ukončený společný chirurgický 
kmen výhodou.
Nabízíme: zajímavou práci, 
možnost celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Nástup možný od 1. 12. 2010.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
do zaměstnaneckého odboru 
FTNsP, Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč, k rukám  
paní Márii Bergmanové.
Kontakt: e-mail:  
maria.bergmanova@ftn.cz,  
tel. 261 082 388

ZDN 101020238

n Volná místa

Lékař/lékařka

Ředitel Bílovecké 
nemocnice, a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře s 1 atestací nebo absolventa, 
který je před dokončením této 
atestace, na chirurgickou 
ambulanci s možností klinického 
dne a zapojení do odborných 
programů (chirurgie ruky, štítné 
žlázy a diabetické nohy) a dále 
lékaře na chirurgické oddělení.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, stravování zdarma, 

příspěvek na penzijní připojištění, 
25 ŘD, nástup možný ihned.
Písemné žádosti přijímá personální 
oddělení Bílovecké nemocnice, a. 
s., 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec,  
e-mail: jana.rojickova@nvb.cz, 
nebo kontaktujte  
prim. MUDr. Kameníčka, 
tel. 556 771 760

ZDN 101020474

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení – LDN v Praze 6
nabízí volné místo sekundárního 
lékaře s možností částečného 
úvazku v interní ambulanci nebo 
ambulanci PL.
Nabízíme nadstandardní platové 
podmínky, eventuálně služební byt 
3+1 v Praze 6 s regulovaným 
nájemným.
Atestace z interního nebo 
všeobecného lékařství vítána, ale 
není podmínkou.
Nabízíme možnost uplatnění 
i kolegům v důchodu nebo 
možnost práce na částečný úvazek
 (lékařky na mateřské dovolené).
Nástup možný ihned.
Krátký životopis zašlete na  
e-mail: info@ldn-bubenec.cz, více 
informací na tel. +420 777 253 940

ZDN 101020326
Více pozic

Praktický lékař – Vrchlabí
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.

Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Praktický lékař – Most
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz
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Kardiologie –  
Ústí nad Orlicí
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Rehabilitace –  
Rožnov pod Radhoštěm
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Praktický lékař – Písek
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Klinický psycholog – 
Valašské Meziříčí
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Chirurgie – Žatec
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Praktický lékař – Bystřec
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.

Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

Praktický lékař – Doksy 
HPP, nástup ihned/dohodou za 
odpovídající platové ohodnocení.
Týden dovolené navíc, týden na 
vzdělávání, HPP, DPP.
Požadujeme: VŠ, odbornou/
specializovanou způsobilost.
Kontakt:  
lucie.madejewska@mediclinic.cz

ZDN 101020435

Lékař/lékařka

Ředitel Bílovecké 
nemocnice, a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení anesteziologie 
a resuscitace na úvazek 0,5.
Požadujeme specializaci 
anesteziologie a resuscitace 
prvního stupně.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, stravování zdarma, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
25 ŘD, nástup možný ihned, 
vhodné pro starobní důchodce.
Písemné žádosti přijímá 
personální oddělení Bílovecké 
nemocnice, a. s., 17. listopadu 538, 
743 01 Bílovec,  
e-mail: jana.rojickova@nvb.cz, 
nebo kontaktujte  
prim. MUDr. Iva Hříbala, 
tel. 556 771 790

ZDN 101020481
Lékař/lékařka

Nemocnice Písek, a. s.
přijme v rámci své personální vize 
pro iktové centrum lékaře se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru neurologie a rehabilitační 
a fyzikální medicína, případně 
lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání 
v daných oborech či absolventa. 
Nabízíme: práci na akreditovaném 
pracovišti iktového centra (MZČR 
a SAK ČR), nadstandardní 
finanční ohodnocení, možnost 
bezúplatného profesního růstu 
a dalšího vzdělávání, poskytnutí 
volna po službě, zajištění 
ubytování.

Nástup možný ihned.

Konkrétní mzdové a ostatní 
podmínky budou dohodnuty při 
osobním pohovoru.
Přihlášky zasílejte na adresu 
ředitelství nemocnice –  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek.
Kontakt: tel. 382 772 001, 
382 772 020,  
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz, 
sillerova@nemopisek.cz

ZDN 101020323

Lékař/lékařka

Ředitel Bílovecké 
nemocnice, a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře s 1 atestací nebo absolventa 
v oboru vnitřní lékařství.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, stravování zdarma, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
25 ŘD, nástup možný ihned.
Písemné žádosti přijímá 
personální oddělení Bílovecké 
nemocnice, a. s., 17. listopadu 538, 
743 01 Bílovec,  
e-mail: jana.rojickova@nvb.cz, 
nebo kontaktujte  
prim. MUDr. Bořka Lačňáka, 
tel. 556 771 730

ZDN 101020485

Lékař/lékařka

Vojenská lázeňská léčebna 
Teplice
Nabízíme: pracovní úvazek podle 
dohody – možnost i zkráceného 
úvazku. Pro vzdálenější možnost 
i bytování.
Pracovní poměr: od 1. 3. 2011.
Mzdové rozpětí: od 28 000 Kč  
do 35 000 Kč.
Požadujeme: atestaci 1. stupně – 
obor neurologie, ortopedie nebo 
vnitřní lékařství. 
Životopisy doručit osobně v době 
od 9.00 do 11.00 hodin nebo 
zasílat na e-mail:  
novotna@vllteplice.cz
Info na tel. 723 655 386 –  
primář MUDr. Lněnička.
Alena Novotná, personalista + MÚ, 
tel. +420 417 537 440,  
e-mail: novotna@vllteplice.cz

ZDN  101020405

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice  
Náchod a. s.
hledá: lékaře na oddělení 
hematologie a transfuzní služby.
Mzdové ohodnocení od 27 000 Kč 
u lékaře s níže uvedenou 
specializací.
Požadované vzdělání: specializace 
v oboru hematologie a transfuzní 
lékařství nebo v přípravě na její 
získání výhodou.
Nástup možný ihned.

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Oblastní nemocnice Náchod a. s., 
k rukám Mgr. Lukáše Holuba, 
vedoucího oddělení personálního 
rozvoje a mezd, Purkyňova 446, 
547 69 Náchod.
Informace na tel. +420 491 601 651, 
+420 737 271 012, e-mail:  
holub.lukas@nemocnicenachod.cz

ZDN 101020423

Více pozic

Občanské sdružení TŘI, 
provozovatel hospice 
v Čerčanech
přijme do pracovního poměru: 

l  atestovaného lékaře pro práci 
v lůžkovém i mobilním hospici

l  všeobecné zdravotní sestry do 
nepřetržitého provozu na 
lůžkové oddělení hospice

l  ošetřovatele/ošetřovatelky
Nástup možný ihned.

Kontakt: tel. 317 777 381, 
739 999 313, e-mail:  
os-tri@centrum-cercany.cz  
Více informací na  
www.centrum-cercany.cz

ZDN 101020427

Více pozic

Rehabilitační ústav Brandýs 
nad Orlicí
přijme do pracovního poměru 

l  lékaře/ku 

l  fyzioterapeuta/ku.

Nabízíme: velmi dobré platové 
podmínky, podporu dalšího  
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vzdělávání, 5 týdnů dovolené, 
příspěvek na stravování, možnost 
ubytování.
Vhodné i pro absolventy.
Nástup podle dohody.

Kontakt: tel. 465 544 206, e-mail: 
kutnarova@rehabilitacniustav.cz, 
www.rehabilitacniustav.cz

ZDN 101020315

Laborant/laborantka

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
přijme pro  Kliniku dětí a dorostu 
zdravotního laboranta
pro laboratoř novorozeneckého 
screeningu Kliniky dětí a dorostu.
Kvalifikační požadavky:  
SZŠ laboratorního zaměření, 
osvědčení a registraci podle 
zákona č. 96/2004 Sb., základní 
znalost práce s PC, PSS není 
podmínkou.

Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, v malém kolektivu pro 
mimopražské uchazeče možnost 
přechodného ubytování, hlídání 
dětí ve vlastním zařízení, 
zaměstnanecké výhody.

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
FNKV, vedoucí personálního 
odboru Zdeněk Pastyřík, 
Šrobárova 50, Praha 10,  
e-mail: pastyrik@fnkv.cz,  
info J. Čermáková, tel. 267 162 945

ZDN 101020318

Více pozic

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
ve Vrchlabí
přijme:
l  primáře na dětské oddělení

l  zástupce primáře na dětské 
oddělení

l  lékaře – možno i absolventi
l  primáře na oddělení následné 

péče

Požadavky: VŠ, II. atestace v oboru, 
příp. spec. způsobilost, organizační 
a řídící schopnosti (primariát).
Kontakt: tel. 499 502 304 –  
Jana Srnská, e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz

ZDN 101020329

Lékař/lékařka

Nemocnice Kyjov
přijme pro obor:
l  pneumologie – lékaře se 

zájmem o plicní endoskopii, 
atestace vítána, není podmínkou

l  psychiatrie – lékaře na doplnění 
dynamického týmu integrované 

psychiatrické ambulance, 
atestace není podmínkou, 
vítána je specializace 
gerontopsychiatrická nebo 
pedopsychiatrická, 
sociálněpsychiatrická orientace 
se předpokládá.

Bližší informace u náměstka LPP 
MUDr. Blažka,  
e-mail: blazek@nemkyj.cz,  
nebo na tel. 606 310 312
 
l  anesteziologie a intenzivní 

medicína – atestace vítána, není 
podmínkou

Bližší informace u náměstka LPP 
MUDr. Okénky, e-mail:  
okenka.bronislav@seznam.cz, 
nebo na tel. 606 777 644

ZDN 101020216

Staniční sestra

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze
přijme staniční sestry pro I. interní 
kliniku hematologie.

Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání, 
aktivní znalost práce s PC, 
organizační, řídící a tvůrčí 
schopnosti, žádoucí zkušenosti 
s vedením zdravotnického týmu 
a s auditorskou činností a kvalitou 
zdravotní péče, aktivní schopnost 
přizpůsobovat se změnám.
Přihláška k výběrovému řízení 
musí obsahovat: osobní dotazník, 
životopis s přehledem dosavadní 
praxe, kopie dokladu o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
koncepci vedení stanice.

Písemné přihlášky zasílejte  
do 30. 11. 2010 na adresu:  
Mgr. Darja Hrabánková- 
-Navrátilová, vrchní sestra  
I. interní kliniky VFN v Praze, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, 
tel. 724 954 905, e-mail:  
darja.hrabankova-navratilova@vfn.cz

ZDN 101020220

Lékař/lékařka

Moderní Nemocnice  
Sušice o. p. s.
přijme:
l  sekundárního lékaře na interní 

oddělení s výhledem funkčního 
místa (atestace v oboru inter. 
lékařství, kardiologie apod.) 

l  lékaře pro lůžka následné péče 
chirurgického a interního 
oddělení 

l  pediatra, příp. praktického 
lékaře pro děti a dorost (podle 
domluvy možný i zkrácený 
úvazek)

l  fyzioterapeuta

Nabízíme: zázemí nemocnice se 
160 lůžky akutní i následné péče 
v základních oborech včetně 
multidisciplinární JIP a RLP, 
kolegiální atmosféru 
s nadstandardními pracovními 
podmínkami, zajímavé 
ohodnocení odpovídající 
zastávané pozici, profesní růst 
s intenzivním dalším vzděláváním, 
ubytování v areálu nemocnice 
s možností služebního bytu, 
atraktivní prostředí centrální 
Šumavy s nabídkou plného 
sportovního i kulturního vyžití. 
Nástup podle dohody.
Bližší informace na tel. 
376 530 216 – MUDr. Jiří Šedivý, 
ředitel, 376 530 220, 777 113 976 – 
MUDr. Choc, nám. pro LP, e-mail: 
sekretariat@nemocnice-susice.cz 
nebo choc@nemocnice-susice.cz

ZDN 101018743

Fyzioterapeut

Mělnická zdravotní, a. s., 
Nemocnice Mělník
přijme pro rehabilitační oddělení 
fyzioterapeuta.
Předpoklady: vzdělání podle 
zákona č. 96/2004 Sb. –  
střední odborné, DiS., Bc., Mgr., 
komunikační schopnosti, práce 
s PC, pracovní úvazek 8 hodin 
denně, případně 6 hodin denně.

Nástup možný ihned. 
Kontakt: Zora Jahelková, vedoucí 
fyzioterapeut, tel. 315 639 167, 
e-mail:  
zora.jahelkova@nemocnicemelnik.cz, 
Bc. Kateřina Látalová, náměstkyně 
pro ošetřovatelskou péči,  
tel. 315 639 104, e-mail:  
katerina.latalova@nemocnicemelnik.cz

ZDN 101020223

Pediatr

Hledám pediatra k převzetí 
perspektivní menší ordinace 
PLDD v okr. Karviná
Kontakt: tel. 596 816 813 večer, 
e-mail: sodeor@centrum.cz

ZDN 101019350

n Různé

Prodám levně novou 
třídílnou pojízdnou zástěnu 
bílou, 
tel. 607 629 653

ZDN 101020304

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

ZDN 101014869

www. ZDN.cz
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