
Výběrová řízení

Více pozic
Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 
vypisuje výběrové 
řízení na obsazení míst 
akademických pracovníků:

   Přednostka/přednosta 
Ústavu společenských 
a humanitních věd

Předpokládaný nástup: 
od 1. září 2011.
Požadovaná výše úvazku: 
úvazek ve výši 1,0.

Kvalifikační požadavky: 
• VŠ vzdělání v příslušném 
nebo blízce příbuzném oboru, 
• akademický titul 
Ph.D. nebo CSc.,   
• minimálně 5 let odborné praxe,
• zkušenosti s přímým vedením 
pracovního týmu výhodou,

• osvědčení a čestné prohlášení 
dle zákona č. 451/1991 Sb.,  
v platném znění, 
• výpis z rejstříku trestů 
max. 3 měsíce starý,
• osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
týmu pracoviště včetně 
manažerských dovedností, 
• zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo akademického 
pracovníka je třeba doložit:
• vyplněný osobní dotazník UP,
• fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
• profesní životopis s podpisem,
• přehled o vědecké 
a publikační činnosti,
• písemný návrh koncepce 
rozvoje pracoviště 
ve vzdělávací, tvůrčí 
a výzkumné oblasti,  
• osvědčení a čestné prohlášení 
dle zákona č. 451/1991 Sb.,  
v platném znění,
• výpis z rejstříku trestů 
max. 3 měsíce starý.

   Odborná asistentka/
odborný asistent s vědeckou 
hodností pro Centrum výuky 
odborných předmětů 

Předpokládaný nástup: 
od 1. září 2011.
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,2 (tj. 8 hodin týdně).

Kvalifikační požadavky: 
• magisterské VŠ vzdělání 
v nelékařských zdravotnických 
oborech nebo v oboru 
všeobecné lékařství,
• akademický titul Ph.D. 
v oboru fyziologie ,
• minimálně 3 roky odborné praxe,
• pedagogická praxe 
v oboru výhodou,
• publikační a vědecká 
činnost výhodou,
• osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,
• zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo 

akademického pracovníka 
je třeba doložit:
• vyplněný osobní dotazník UP,
• fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
• profesní životopis s podpisem,
• přehled o vědecké 
a publikační činnosti.

   Odborná asistentka/ 
odborný asistent bez vědecké 
hodnosti pro Centrum výuky 
odborných předmětů 

Předpokládaný nástup: 
od 1. září 2011.
Požadovaná výše úvazku: 
úvazek ve výši 0,4  
(tj. 16 hodin týdně).

Kvalifikační požadavky: 
• magisterské VŠ vzdělání 
v nelékařských zdravotnických 
oborech nebo v oboru 
všeobecné lékařství,
• minimálně 3 roky 
odborné praxe,
• pedagogická praxe 
v oboru výhodou,
• státní zkouška ze 
somatologie a didaktiky 
somatologie výhodou,  
• osobností a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,
• zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo 
akademického pracovníka 
je třeba doložit:
• vyplněný osobní dotazník UP,
• fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
• profesní životopis s podpisem,
• přehled o vědecké 
a publikační činnosti.

   Odborný asistent/
odborná asistentka 
bez vědecké hodnosti 
pro Ústav společenských 
a humanitních věd 

Předpokládaný nástup: 
od 1. září 2011.
Požadovaná výše úvazku: 
úvazek ve výši 0,5  
(tj. 20 hodin týdně).

Kvalifikační požadavky: 
• VŠ vzdělání v příslušném 
nebo blízce příbuzném 
oboru se zaměřením na 
výuku metodologie vědy, 
etiku, filozofii, sociologii 
a výzkum v nelékařských 
zdravotnických oborech,
• minimálně 3 roky 
odborné praxe,
• pedagogická praxe 
v oboru výhodou,
• studium doktorandského 
programu výhodou,

• vzdělání v oboru speciální 
pedagogika výhodou,
• osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,
• zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo 
akademického pracovníka 
je třeba doložit:
• vyplněný osobní dotazník UP,
• fotokopie dokladů 
o dosažené kvalifikaci,
• profesní životopis 
s podpisem,
• přehled o vědecké 
a publikační činnosti.

Přihlášky zašlete do 30 dnů 
od zveřejnění výběrového 
řízení dne 13. června 2011 
ve Zdravotnických novinách, 
nejpozději do 12.července 2011,  
na Děkanát FZV UP, 
personální referát, 
tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc.  

ZDN A111010734

Odborní asistenti
Děkan Lékařské 
fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci 
vypisuje výběrová řízení 
na obsazení míst:

   Porodnicko- 
-gynekologická klinika

2 odborní asistenti nebo 
asistenti s úvazkem 0,01.

    I. interní klinika 
– kardiologická

1 odborný asistent nebo 
asistent s úvazkem 0,05.

Pro výuku vnitřního 
lékařství – kardiologie 
– výuka v lékařských 
oborech – všeobecný směr 
i zubní lékařství. 

   II. interní klinika  
– gastroenterologická 
a hepatologická 

1 odborný asistent nebo 
asistent s úvazkem 0,25.

Kvalifikační požadavky: 
atestace z vnitřního lékařství 
I. nebo II. stupně, případně 
zařazení do předatestační 
přípravy z vnitřního  
lékařství, zájem o vědecko- 
-výzkumnou práci, lékařská 
praxe v gastroenterologii, 
hepatologii a diabetologii 
vítána.

   III. interní klinika – 
nefrologická, revmatologická 
a endokrinologická

2 odborní asistenti nebo 
asistenti s úvazkem 0,10.
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personální inzerce
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Kvalifikační požadavky: 
VŠ vzdělání v oboru, 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou publikační činnost, 
znalost světového jazyka, práce 
s PC, morální bezúhonnost.
      
Přihlášky s přiloženým osobním 
dotazníkem, životopisem, 
fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci a přehledem 
vědecké a publikační 
činnosti zašlete do 30 dnů 
po zveřejnění výběrových 
řízení ve Zdravotnických 
novinách na Děkanát LF UP, 
personální referát,  
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN A111010648

Lékaři
Klinika transplantační 
chirurgie IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa: 

   Lékař chirurg (2 místa)
se zaměřením na 
transplantační, cévní 
a břišní chirurgii. 
Vhodné pro čerstvé absolventy 
lékařské fakulty a lékaře před 
první atestací z chirurgie. 

Dále vypisuje výběrové 
řízení na obsazení místa: 

   Lékař s atestací 
z cévní chirurgie

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na 
e-mail: dash@ikem.cz

ZDN A111010551

Lékařský ředitel
Ředitel Nemocnice 
s poliklinikou v Semilech 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa:
 
   Lékařský ředitel 

na částečný pracovní úvazek. 

Požadavky: specializovaná 
způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb., licence ČLK 
pro výkon odborného zástupce.
K přihlášce doložte: osobní 
dotazník, strukturovaný 
životopis, kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů, doklad 
o zdravotní způsobilosti. 

Přihlášky zasílejte  
do 1. 7. 2011 na adresu:  
Nemocnice v Semilech, 

3. května  421, 513 31 Semily. 
Obálku označte heslem 
„Výběrové řízení“.  

ZDN A111010567

Primář
Nemocnice Kyjov 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

   Primář plicního oddělení

Požadavky:
• splnění předpokladů dle 
zákona č. 95/2004 Sb., 
• člen ČLK s platnou licencí 
vedoucího lékaře, 
• občanská a morální 
bezúhonnost,
Přihláška k výběrovému 
řízení musí obsahovat:
• stručný životopis s přehledem 
dosavadní praxe,
• ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání,
• výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 90 dnů),
• doklad o zdravotní způsobilosti.

Přihlášky zasílejte 
do 20. 6. 2011 na adresu:
Nemocnice Kyjov, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33  Kyjov

ZDN A111010562

Odborný asistent
Děkan Lékařské 
fakulty UK v Plzni 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa:

   Odborný asistent  
– Chirurgická 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 
odd. Děkanátu LF UK v Plzni, 
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN A111010397

Technik
Pardubická krajská 
nemocnice, a. s., 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

   Technik oddělení centrálního 
nákupu investičního majetku

Požadujeme:
• SŠ/VŠ vzdělání nejlépe 
technického směru,
• zkušenost a praxe v oboru 
zdravotnické techniky vítána,

• organizační, komunikační 
a řídící schopnosti,
• znalost práce na PC,
• morálně volní vlastnosti,
• bezúhonnost.

Vaším úkolem bude:
• zajišťovat materiálně- 
-technické podmínky v oblasti 
pořizování investic,
• správa agendy dané oblasti,
• příprava podkladů pro výběrová 
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
Nástup dle dohody.

Písemné přihlášky s životopisem 
zasílejte nejpozději do 30. 6. 2011 
na e-mail: eva.mojziskova@
nemocnice-pardubice.cz

ZDN  A111010404

Volná místa

Sestra
Perfect Clinic, klinika 
plastické a estetické 
chirurgie, 
hledá sestru pro svou nově 
otvíranou pobočku v Liberci. 
Praxe instrumentářky vítána, 
znalost německého jazyka výhodou. 

Inzerce A111010086
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Nabízíme velmi moderní 
prostředí a garanci 
dobrého jména kliniky. 
Podmínkou je absolvování 
osobního pohovoru v termínech 
16. nebo 23. 6. v Praze.   
CV a foto zasílejte na e-mail: 
info@perfectclinic.cz 
O termínu pohovoru budete 
následně informováni.

ZDN A111010649

Zdravotnický laborant
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Kladně 
přijme zdravotnického 
laboranta/ku do 
biochemické laboratoře.
Atestace podmínkou

Bližší informace: Ing. Monika 
Malcová, tel.: 777 733 414.

ZDN A111010636

Psycholog, psychiatr, 
koterapeut

Klinika ESET přijme:

   klinického 
psychologa s atestací 
a psychoterapeutickým 
vzděláním pro práci 
v ambulanci a denním 
stacionáři pro dospělé 
– úvazek 1,0

   psychiatra na pozici 
vedoucího lékaře oddělení 
a stacionáře  
– úvazek 1,0

   koterapeuta večerních  
skupin – nutný 
psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý) a klinická 
praxe  
– úvazek 0,3–0,4

Strukturované CV zasílejte 
na adresu: Klinika ESET, 
Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4, 
e-mail: klinikaeset@volny.cz, 
tel./fax: 242 485 855.

ZDN A111010641

Sestry
Klinika ESET přijme:

   sestru pro práci v ambulanci 
a denním stacionáři 
organických poruch

   psychiatrickou sestru 
pro práci ve vlastním 
prostředí pacienta (terén)

Vítáme psychoterapeutický 
výcvik (alespoň započatý), 
u terénní sestry je nutné 
psychiatrické vzdělání 
(VŠ, VOŠ psychiatrická 
sestra) a registrace. 

Nabídky s profesním CV zasílejte 
na adresu: Klinika ESET, 
paní Renata Konopásková, 
Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4, 
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax: 242 485 855.

ZDN A111010632

Lékaři – Velká Británie
Pracovní uplatnění pro 
mladé lékaře – chirurgové 
do Velké Británie.
Více na www.optima-recruit.cz
Tel.: +420 739 571 561, L. Klusová.

ZDN A111010645

Lékař/lékařka
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s., 
přijme lékaře/lékařku do 
Diabetologického centra.

Požadujeme: 
• VŠ vzdělání lékařského směru 
dle zákona č. 95/2004 Sb.,
• ukončený interní kmen,
• trvalý zájem o obor 
diabetologie a endokrinologie,
• zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle zákona 
č. 95/2004 Sb.,
• znalost práce na PC 
(Word, Excel),
• motivovaný přístup k práci.

Nabízíme:
• nástupní plat dle 
vzdělání a praxe,
• možnost profesního růstu na 
moderně vybaveném pracovišti, 
• příjemné pracovní prostředí,
• 5 týdnů dovolené,
• zaměstnanecké výhody 
(např. příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní 
nebo životní pojištění),
Nástup možný ihned.

Kontakt: KNL, a. s., Jana 
Stupková – personální oddělení, 
Husova 10,  460 63  Liberec 1
e-mail: 
jana.stupkova@nemlib.cz, 
tel.: 485 313 466.

ZDN A111010587

Lékař
Nemocnice Tábor, a. s.,  
přijme do pracovního 
poměru lékaře pro 
oddělení plicní a TBC.

Požadujeme:
VŠ lékařství, specializovanou 
způsobilost v oboru 
pneumologie a ftizeologie,
akceptujeme zařazení v oboru 
specializačního vzdělávání, 
případně absolventa,
plný pracovní úvazek.

Nabízíme:
mzdové ohodnocení 
podle stupně vzdělání,
finanční náborový příspěvek,
v případě potřeby možnost 
ubytování na ubytovně 
Nemocnice Tábor, a. s.,
dobré podmínky pro 
další vzdělávání.

Nemocnice Tábor, a. s., 
má akreditaci MZ ČR 
v oboru pneumologie 
a ftizeologie – I. stupeň.
Nástup dle dohody.

Bližší informace podá: 
MUDr. Kamil Kleňha, 
primář oddělení plicní a TBC, 
tel.: 381 606 400, e-mail: 
kamil.klenha@nemta.cz
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu Nemocnice Tábor, a. s.,  
kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor,  
personální oddělení, 
tel.: 381 608 210,
elektronicky na adresu:
iva.glatzova@nemta.cz

ZDN A111010558

Lékař
Panochova nemocnice 
Turnov 
přijme lékaře se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru geriatrie či absolventa 
se zájmem o zařazení 
do specializačního
vzdělávání v oboru geriatrie 
– medicína dlouhodobé péče 
nebo vnitřní lékařství
a všeobecné praktické lékařství, 
následně s perspektivou dalšího
specializačního vzdělávání 
v oborech medicína 
dlouhodobé péče, paliativní
medicína a léčba bolesti. 

Nabízíme nadstandardní 
platové podmínky 
a možnost ubytování. 

Informace:  
prim. MUDr. Pospíšil 
tel.: 608 053 603.

ZDN A111010541 

Lékař/lékařka
Městská nemocnice 
Ostrava, p. o., 
přijme do pracovního poměru 

   lékaře/lékařku  
na oddělení ARO

   lékaře/lékařku na oddělení 
urgentního příjmu

Požadujeme: lékaře se 
specializovanou způsobilostí 
nebo ve specializační 
přípravě, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost 
dle zákona č. 96/2004 Sb.

Nabízíme: zvýhodněné 
platové podmínky, stabilní 
zaměstnání v největší 
nefakultní nemocnici v ČR, 
možnost dalšího profesního 
růstu, zaměstnanecké 
benefity, zprostředkování 
výhodného ubytování
 
Informace pro ARO 
prim. MUDr. Kučera, 
tel.: 596 194 221
Informace pro urgentní příjem:  
prim. MUDr. Svrčina, 
tel.: 596 194 441, 606 628 282

Žádosti zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice 
Ostrava, p. o., 
Nemocniční 20,  
728 80 Ostrava, 
e-mail: jana.aserova@mnof.cz

ZDN A111010536

Lékař
Pracoviště preventivní 
kardiologie IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
přijme lékaře. 

Požadujeme: atestaci – interna, 
kardiologie, angiologie  
nebo interní kmen 
a zařazení k další atestaci, 
flexibilitu, znalost anglického 
jazyka, práci s PC. 
Nástup k 1. 9. 2011. 

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na 
e-mail: dash@ikem.cz

ZDN A111010547

Lékař/farmaceut
Soukromá firma  
se sídlem v Praze 
přijme na plný pracovní 
úvazek lékaře 
nebo farmaceuta pro 
zpracování odborných 
textů o léčivech. 
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Přednost mají uchazeči 
s praxí a dobrou orientací 
ve farmakoterapii. 
Výhodou je práce v malém 
kolektivu a flexibilní 
pracovní doba. 

Nabídky s krátkým CV zasílejte 
na e-mail: skop@aislp.cz

ZDN A111010393

Lékař ARO
Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a. s.,
hledá lékaře na 
anesteziologicko- 
-resuscitační oddělení.

Nabízíme:
práci v dynamickém kolektivu 
na moderním akreditovaném 
pracovišti s adekvátním 
mzdovým ohodnocením,
pro absolventy možnost 
získání atestace bez 
smluvního závazku, 
dále pak získávání 
praktických zkušenosti 
na víkendových službách 
pod vedením 
atestovaného kolegy.

Velice se těšíme i na 
zkušené kolegy s atestací.

Naše nemocnice se nachází 
v malebném prostředí 
jihočeského kraje. 
Okolí poskytuje možnost 
relaxace pro celou 
rodinu, jako příklad 
uvádíme lázně, krásné 
prostředí České Kanady, 
lyžařské vleky a cyklostezky.

Bližší informace: 
tel.: 384 376 134, e-mail: 
sekretariat@hospitaljh.cz

ZDN A111010344

Fyzioterapeut
Městská poliklinika Praha 
přijme vedoucího 
fyzioterapeuta 
s osvědčením z MZ, VŠ, 
znalost práce na PC. 
Nástup od července 2011. 

Tel.: 222 924 214, 
e-mail: v.partlova@prahamp.cz 

ZDN A111010273

Farmaceut
Svitavská nemocnice, a. s.,  
přijme:
farmaceuta s odbornou 
způsobilostí dle zákona 
č. 95/2004 Sb. 
Praxe vítána. 

Nabízíme podporu v dalším 
vzdělávání v oboru.  
Bližší informace 
p. Hromádková, 
tel.: 461 569 313. 

Písemné nabídky 
zasílejte na adresu: 
Svitavská nemocnice, a. s.,  
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy

ZDN A111009581

Psychiatr
Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme: 
lékaře na psychiatrické oddělení.
Možnost získání 
služebního bytu. 
Nabízíme podporu dalšího 
vzdělávání v oboru
Bližší informace 
prim. MUDr. Kovářová, 
tel.: 461 569 341, 
e-mail: kovarova@nemsy.cz

Písemné nabídky doplněné 
profesním životopisem 
zasílejte na adresu: 
Svitavská nemocnice, a. s.,  
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy

ZDN A111009576

Různé

Ordinace 
Pronajmeme lékařské 
ordinace 
ve druhém patře 
budovy s bezbariérovým 
přístupem na adrese: 
Plzeň, Lochotínská 18, 
výhodná poloha v centru 
města, snadné parkování. 
V přízemí je umístěna 
lékárna, v prvním patře 
lékařské ordinace. 

Info na tel.: 
604 225 533, 604 220 720.

ZDN A111010801

Gynekologie  
– lékařská praxe

Přenechám lékařskou 
praxi v jižním Německu,
přímo na hranici se 
Švýcarskem (krajské město), 
za výhodných podmínek, 
na prodej v lednu 2012. 

Velmi dobře zařízená 
praxe, více než 20 % 
privátních klientů, 
málo služeb, nízké výdaje, 
všechny školy na místě. 

Podnikavost a velmi dobré 
znalosti německého jazyka jsou 
předpokladem vašeho úspěchu.

Kontakt: e-mail: info@lkc.ch
ZDN A111010531

Přístroje
Slezská nemocnice 
v Opavě prodá
vyvolávací automat SCOPIX LR 
5200 s laserovou tiskárnou,
výrobce AGFA, cena dohodou,
a navigační systém pro 
ortopedické operace 
OrthoPilot, typ FS 100, 
zcela funkční, nepoužívaný,
výrobce  Aesculap AG, 
cena dohodou.

Kontakt: Andrej Jevsejev,
tel.: 553 766 193, 724 486 698.

ZDN A111010389

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

Kontakt: 
Tel.: 244 464 192, 607 749 206.

ZDN A111007773
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