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n Výběrová řízení

Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa odborného 
asistenta (Psychiatrická klinika).
K přihlášce je třeba přiložit 
doklady o VŠ vzdělání, odborné 
kvalifikaci a délce praxe
v oboru, profesní životopis.
Přihlášky do výběrového řízení 
přijímá 30 dnů od data zveřejnění 
osobní oddělení děkanátu LF UK 
v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 101021805

Učitel/učitelka

Děkan Lékařské fakulty  
UK v  Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na 2 místa 
učitelů Ústavu soudního lékařství 
s úvazky 0,1 a 0,15.
Požadavky: magisterské vzdělání 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru soudní lékařství, 
schopnost publikační a vědecké 
činnosti, zájem o akademický 
a vědecký růst (doktorandské 
studium), zdravotní způsobilost, 

znalost práce na PC a základní 
znalost anglického jazyka.
Datum nástupu podle dohody.
K přihlášce na vypsané místo 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 a souhlas 
s využitím osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb. 
Platové podmínky podle 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze. 
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 1.

ZDN 101021811

Vedoucí lékárny

Ředitel Chrudimské 
nemocnice, a. s.
vypisuje výběrové řízení na obsazení 
funkce vedoucí ústavní lékárny.
Předpoklady: odborná 
a specializovaná způsobilost 

farmaceuta podle zákona  
č. 95/2004 Sb., 10 let praxe 
v oboru, organizační a řídící 
schopnosti, morální a občanská 
bezúhonnost. 
Přihlášky se strukturovaným 
profesním životopisem, stručnou 
představou o výkonu funkce, 
fotokopiemi dokladů o dosažené 
kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů 
ne starším 3 měsíců a čestným 
prohlášením o zdravotní způsobilosti 
zasílejte do 14. 1. 2011 v obálce 
s označením „výběrové řízení“ na 
adresu: Chrudimská nemocnice, a. s., 
personální oddělení,  
Václavská 570, 537 27 Chrudim.

ZDN 101021802

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč
přijme vedoucího lékaře/lékařku 
na akreditovaná geriatrická lůžka 
v rámci oddělení LDN.
Kvalifikační předpoklady: atestace 
v oboru geriatrie, případně 
poslední rok přípravy na ni nebo 
atestace z oboru vnitřního 
lékařství, případně poslední rok 
přípravy na ni,
nebo: specializovaná způsobilost 
bez odbornostní atestace 
s nutností doplnění vyššího 
odborného vzdělání v oboru 
geriatrie, nástavbová atestace na 
interní obor s perspektivou 
doplnění vzdělání v oboru 
následné péče, odborná atestace 
interního charakteru 
s perspektivou doplnění vzdělání 
v oboru následné péče, odborná 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb. 
Nabízíme: práci vedoucího lékaře 
pro dvě stanice oddělení, odborné 
vedení kolektivu lékařů, možnost 
zapojení se do odborné vědecké 
činnosti oddělení, možnost dalšího 
postgraduálního vzdělávání, práci na 
plný pracovní úvazek s minimálně 
dvěma pohotovostními službami 
v měsíci s individuální hodinovou 
sazbou, základní tarifní plat + 
osobní příplatek 4000 Kč při nástupu 
s možností navýšení po uplynutí 

zkušební doby, příplatek  
za vedení oddělení, příplatek za 
náročnost, mimořádné individuální 
odměny za kvalitu práce v rámci 
odměňování celého oddělení, 
zajímavé zaměstnanecké benefity.
Nástup ihned nebo podle dohody.
Bližší informace podá primářka 
LDN MUDr. Ivana Doleželová.
Kontakt:  
e-mail: ivana.dolezelova@ftn.cz, 
tel. +420 261 083 667.

ZDN 101021814

Lékař/lékařka

Ředitel Fakultní nemocnice 
Hradec Králové
vypisuje výběrová řízení na 2 místa 
lékařů na Neurologické klinice.
Požadujeme: magisterské 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství, zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost, zájem 
o obor neurologie a práci na 
klinickém pracovišti, vítáme jakýkoli 
stupeň erudice v oboru, zájem 
o elektrofyziologii a spánkovou 
medicínu, znalost anglického jazyka 
a práce na PC. Nabízíme: práci ve 
špičkovém zdravotnickém zařízení, 
možnost odborného a vědeckého 
rozvoje, sociální výhody, zvýhodněné 
ubytování pro svobodné. 
Nástup možný ihned nebo po 
vzájemné dohodě. 
Případné informace na  
tel. 495 837 257, sekretariát kliniky.
Písemné přihlášky doložené 
kopiemi dokladů o získané 
kvalifikaci, životopisem 
a přehledem o průběhu předchozí 
praxe zasílejte do dvou týdnů na 
adresu: Odbor personálních 
vztahů, Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, Sokolská 581,  
500 05 Hradec Králové.

ZDN 101021808

Vrchní sestra

Nemocnice Třebotov a. s. – 
lůžka následné péče
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestry.
Požadujeme: specializaci v oboru 
ošetřovatelská péče pro dospělé, 
interna nebo gerontologie, 
minimálně 5 let praxe, VŠ vzdělání 
typu Bc. nebo Mgr. vítáno, stejněIn
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jako zkušenosti s akreditací.
Nabízíme: práci v příjemném 
prostředí, zajímavé platové 
podmínky, zaměstnanecké 
benefity, nadstandardní ubytování 
v areálu nemocnice.
Uzávěrka přijetí přihlášek je  
14. 1. 2011, výběrového řízení  
31. 1. 2011.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem 
zasílejte na adresu:  
Prim. MUDr. Martina Nováková, 
Nemocnice Třebotov a. s., 
V lesoparku 81, 252 26 Třebotov, 
nebo elektronicky na adresu: 
primar@nemocnice.trebotov.cz

ZDN 101021796

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrová řízení na dobu 
určitou na místa:
l  1 akademického pracovníka pro 

Interní kliniku 2. LF UK v Praze 
a FN Motol

Požadavky na uchazeče: absolvent 
lékařské fakulty, praxe z vnitřního 
lékařství min. 5 let, atestace 
z vnitřního lékařství, aktivní 
znalost AJ a práce na PC, 
pedagogické zkušenosti, 
publikační činnost.
Dále požadujeme předpoklady pro 
vědeckou a pedagogickou činnost, 
morální a občanskou bezúhonnost.
Předpokládaný nástup od 1. 3. 2011.
l  1 akademického pracovníka pro 

Gynekologicko-porodnickou 
kliniku 2. LF UK v Praze  
a FN Motol

Požadavky na uchazeče: nejvyšší 
ukončené vzdělání v oboru, aktivní 
znalost minimálně jednoho 
světového jazyka, perspektiva 
získání titulu Ph.D., publikační 
aktivita.

Dále požadujeme předpoklady pro 
vědeckou a pedagogickou činnost, 
morální a občanskou bezúhonnost.
Pro všechny uchazeče – přihlášky 
spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké 
a publikační činnosti a alespoň 
dvěma referencemi přijímá  
do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení děkanát 2. LF 
UK v Praze, personální oddělení,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101021799

n Volná místa

Lékař/lékařka

Centrum kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie 
v Brně

přijme lékaře/ku chirurga  
na transplantační oddělení  
se zaměřením na transplantace 
ledvin.
Požadavky: atestace 1. stupně nebo 
uzavřený kmen, znalost anglického 
jazyka, předpoklady pro klinický 
výzkum.
Nabízíme: atraktivní pracovní 
prostředí ve specializovaném 
centru, zajímavé platové podmínky 
a možnost dalšího vzdělávání.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem 
zasílejte do 31. 12. 2010 na adresu: 
CKTCH Brno, Pekařská 53,  
656 91 Brno.

ZDN 101021820

Více pozic

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
přijme:  
l  Vedoucí/ho analytické 

laboratoře nukleární medicíny
pro laboratoř novorozeneckého 
screeningu Kliniky dětí a dorostu. 
Jedná se o vysoce zajímavou, 
motivační a uspokojující práci 
v unikátním oboru s přímou, 
každodenní návazností na 
lůžkovou a ambulantní část 
Kliniky dětí a dorostu. Používané 
analytické metody jsou založeny 
na fluoroimunoeseji.
V případě zájmu možnost 
vědeckého růstu (doktorandské 
studium Ph.D.).
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání v některém 
z následujících oborů:
l  nelékař: obor laboratorní 

metody v nukleární medicíně, 
obor technická spolupráce 
v nukleární medicíně, 
radiodiagnostice a radioterapii, 
obor laboratorní diagnostické 
metody v nukleární medicíně

l  farmaceut: obor laboratorní 
a vyšetřovací metody, obor 
radiofarmaka, jiná odborná VŠ, 
specializace v klinickém 
laboratorním oboru, např. 
biochemie, 5 let praxe 
v analytické laboratoři

l  Všeobecné sestry se specializací 
intenzivní péče

Požadavky: SZŠ, Bc., pro JIP 
specializace ARIP, registrace podle 
zákona č. 96/2004 Sb., na směnný 
provoz.

l  Zdravotního laboranta pro 
laboratoř novorozeneckého 
screeningu Kliniky dětí 
a dorostu

l  Zdravotního laboranta do 
toxikologické laboratoře  
Ústavu soudního lékařství 

Pracovní poměr na dobu určitou 
za dlouhodobou pracovní In
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neschopnost – mateřská dovolená.
Požadavky: SZŠ laboratorního 
zaměření, osvědčení a registraci 
podle zákona č. 96/2004 Sb., 
základní znalost práce s PC, PSS 
není podmínkou.

l  Radiologického laboranta   
pro práci v úseku radioterapie 
Radioterap. a onkologické 
kliniky.

Možnost uplatnění na pracovištích: 
lineární urychlovač, kobalt, 
simulátor, plánování léčby.
Kvalifikační a odborné požadavky: 
ÚSO, VO nebo VŠ v oboru 
radiologický asistent.
Nabízíme: práci na nových, 
moderně vybavených pracovištích, 
příjemné pracovní prostředí, 
zázemí stabilní nemocnice 
v centru Prahy, pro mimopražské 
uchazeče možnost přechodného 
ubytování, hlídání dětí ve vlastním 
zařízení, zaměstnanecké benefity.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Zdeněk Pastyřík, 
vedoucí personálního odboru, 
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, 
e-mail: pastyrik@fnkv.cz,  
info tel. 267 162 945.
Zasláním přihlášky včetně 
životopisu udělujete FNKV, 
Šrobárova 50, Praha 10,  
IČ: 00064173 souhlas se 
zpracováním a uchováním vašich 
osobních údajů ve smyslu  
§ 5 odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů  
a o změně některých zákonů na 
dobu neurčitou, respektive do 
odvolání. Současně potvrzujete, že 
osobní údaje uvedené v zaslaném 
životopise jsou pravdivé a přesné.

ZDN 101021823

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59  Praha 4-Krč
přijme lékaře/lékařky pro nově 
koncipované oddělení LDN.
Kvalifikační předpoklady: atestace 
v oboru geriatrie nebo poslední 
rok přípravy na atestaci z geriatrie, 
odborná a zdravotní způsobilost, 
trestní bezúhonnost podle zákona 
č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: práci na plný pracovní 
úvazek s minimálně  
2 pohotovostními službami 
v měsíci s individuální hodinovou 
sazbou, základní tarifní plat + 
osobní příplatek 4000 Kč při 
nástupu s možností navýšení po 
uplynutí zkušební doby, příplatek 
za náročnost, mimořádné 
individuální odměny za kvalitu 
práce v rámci odměňování celého 
oddělení, možnost dalšího 
postgraduálního vzdělávání, 

zajímavé zaměstnanecké benefity.
Nástup možný od ledna 2011 nebo 
podle dohody.
Bližší informace podá primářka 
LDN MUDr. Ivana Doleželová.
Kontakt:  
e-mail: ivana.dolezelova@ftn.cz, 
tel. +420 261 083 667.

ZDN 101021817

Více pozic

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

i absolventi)
Požadavky: VŠ, II. atestace, 
případně special. způsobilost, 
organizační a řídící schopnosti 
(pro primariát).
Kontakt: tel. 499 502 304  
nebo e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN 101021830

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice  
Mladá Boleslav, a. s.
nabízí jednorázový náborový 
příspěvek ve výši 70 000 pro lékaře/ 
/absolventy, při uzavření pracovní 
smlouvy s ONMB, a. s. na oddělení 
nukleární medicíny, na oddělení 
TRN, HTO, Biochemie a RTG, 
Interní se zájmem o kardiologii 
a gastroenterologii.
Dále nabízíme: zajímavé osobní 
mzdové ohodnocení, možnost 
dalšího profesního růstu 
i vzdělávání, ubytování, různé 
zaměstnanecké výhody aj.
Životopisy a motivační dopisy 
zasílejte na e-mail:  
anna.vankova@onmb.cz nebo 
prostřednictvím pošty na adresu: 
Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav, a. s., V. Klementa 147, 
293 01 Mladá Boleslav.

ZDN 101021833

Zdravotní sestra

Malé plasticko-chirurgické 
prac., umístěné ve FTNsP, 
Praha 4
přijme registrovanou zdravotní 
sestru – instrumentářku –  
na 0,4 úvazek.
Pracovní dny: pondělí od 7.30, 
úterý od 14.00, pátek  
od 7.30 hodin.
Nástup ihned, tel. 602 303 877.

ZDN 101021827

Lékař/lékařka

Nemocnice Na Františku 
přijme: 
l  lékaře/ku na Interní odd.  

se zájmem o kardiologii.

Absolvování interního kmene, 
praxe u lůžka a znalost 
neinvazivních vyšetřovacích 
metod vítány.
Nástup možný od ledna 2011. 
Kontaktní informace  
doc. MUDr. Špaček, CSc., 
tel. 222 801 263,  
e-mail: spacek@nnfp.cz

l  lékaře/ku na Neurologické odd. 
na celý úvazek, atestace v oboru 
či praxe jsou vítány. 

Nástup možný ihned. 
Kontaktní informace:  
doc. MUDr. Hovorka, CSc.,  
tel. 222 801 312,  
e-mail: hovorka@nnfp.cz

ZDN 101021836

Lékař/lékařka

AMICA CENTRUM s. r. o., 
soukromá léčebna 
dlouhodobě nemocných 
v Chebu
přijme lékaře/ku s atestací 
z interního lékařství nebo geriatrie 
(po dohodě i jiné odbornosti).

Nabízíme: nadstandardní platové 
podmínky, příjemné pracovní 
prostředí, pravidelnou pracovní 
dobu.

Nástup možný od 1. 1. 2011, 
případně podle dohody.
Kontakt: AMICA CENTRUM s. r. o., 
Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb,  
Jana Křížová, tel. 777 854 366,  
354 415 140.

ZDN 101019618

n Různé

Koupím zdravotní obvod  
pro děti a dorost v Praze
nejraději Praha 5 a 6.
Kontakt: flajmo@seznam.cz

ZDN 101021841

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

ZDN 101014872
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