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Výběrová řízení

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

   Odborný asistent  
v Anatomickém ústavu

s nástupem od 1. září 2011.

Předpoklady: 
absolvent lékařské fakulty 
či přírodovědecké fakulty 
(obor antropologie)

Kontakt: 
Anatomický ústav LF UK v Plzni,  
Karlovarská 48, 301 00 Plzeň, 
tel.: 377 593 300, 377 593 301, 
e-mail: pavel.fiala@lfp.cuni.cz

K přihlášce je třeba přiložit 
doklady o VŠ vzdělání, odborné 
kvalifikaci a délce praxe
v oboru a profesní životopis.
Přihlášky do výběrového 
řízení přijímá 30 dnů od data 
zveřejnění inzerátů osobní 
oddělení děkanátu LF UK 
v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN A111011289

Laborantka
Vedoucí Šiklova 
patologického ústavu 
Lékařské fakulty UK v Plzni
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa:

    Laborantka pro Šiklův 
ústav patologie

Požadavky:
•   ukončené středoškolské 

vzdělání na zdravotnické škole, 
obor zdravotní laborant,

•   nástup k 1. 6. 2011,
•   výhoda místa – pouze ranní 

směny (bez sobot a nedělí).

Kontakt a podrobnější 
informace o náplni práce:
Hana Kasalová – vrchní 
laborantka Šiklova ústavu: 
tel.: 737 220 452, 377 402 933.
Přihlášky do výběrového 
řízení přijímá 30 dnů od data 
zveřejnění inzerátu osobní 
oddělení děkanátu LF UK v Plzni, 
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN A111011283

Primář/ Primářka
Předseda představenstva 
Uherskohradišťské 
nemocnice, a. s., 
prodlužuje výběrové 
řízení na pracovní místa 
vedoucích zaměstnanců 
zdravotnických oddělení:

   Primář/ka chirurgického 
oddělení

   Primář/ka interního oddělení

Předpoklady pro výkon 
pracovního místa:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru dle zák. č. 95/2004 Sb.,
•   praxe v oboru min. 10 let,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost v souladu 
s podmínkami § 3 odst. 1 b), c)  
zák. č. 95/2004 Sb.,

•   manažerské a organizační 
schopnosti,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného týmu.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
•   strukturovaný životopis včetně 

informace o dosavadní praxi,
•   ověřené fotokopie dokladů 

o dosaženém vzdělání 
a kvalifikaci, příp. rozhodnutí 
MZ ČR o uznání odborné 
a specializované způsobilosti 
dle zák.č. 95/2004 Sb.,

•   originál výpisu z rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce,

•   lékařské potvrzení 
o způsobilosti k výkonu 
povolání,

•   podrobnou studii a výhledovou 
koncepci daného oboru, 
odpovídající typu UHN 
(spádová oblast cca 130 tisíc  
obyvatel), včetně návrhu 
optimalizace personálního 
obsazení oddělení odborným 
zdravotnickým personálem,

•   souhlas s nakládáním 
s poskytnutými osobními 
údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení ve smyslu 
zák. č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů.

Přihlášku zasílejte do 31. 8. 2011 
na adresu: Uherskohradišťská 
nemocnice, a. s.,
odbor řízení lidských zdrojů, 
JUDr. Dagmar Hanáková,  
J. E. Purkyně 365,  
686 68 Uherské Hradiště.
Obálku označte „Výběrové 
řízení“ – „neotvírat“.

ZDN A111011292

Volná místa

Anesteziolog
NZZ SWISS MED CLINIC, 
s. r. o., provozující odd. 
DIP a JPL v Plané, 
hledá do svého týmu 
lékaře anesteziologa se 
specializovanou způsobilostí 
v daném oboru na HPP či DPČ. 
Odpovídající finanční 
ohodnocení, dynamický 
kolektiv, nástup možný ihned. 
Kontakt: tel.: 725 583 482, e-mail: 
dan.romportl@seznam.cz

ZDN A111011824

Lékař
Nemocnice Nymburk, s. r. o.,  
přijme lékaře na oddělení 
gynekologie 

Požadujeme: vzdělání L1, 
L2 nebo L3, možno i lékař 
v předatestační přípravě. 
Nástup dle dohody. 

Nabízíme: zázemí stabilní 
společnosti, příspěvek na 
penzijní připojištění, 
týden dovolené navíc, příspěvek 
na stravování, možnost 
rekreace na odborářské chatě, 
plat dle vzdělání a praxe.  

Neváhejte nás kontaktovat. 
Tel.: 325 505 347, e-mail:  
marie.skupnikova@nemnbk.cz

ZDN A111011787

Zástupce primáře
Nemocnice Nymburk, s. r. o.,  
přijme zástupce primáře na 
oddělení gynekologie. 

Požadujeme: specializaci  
II. stupně v oboru gynekologie 
porodnictví, 10 let praxe. 
Nástup dle dohody. 

Nabízíme: zázemí stabilní 
společnosti, příspěvek na 
penzijní připojištění, týden 
dovolené navíc, příspěvek na 
stravování, možnost rekreace na 
odborářské chatě, smluvní plat.  

Neváhejte nás kontaktovat. 
Tel.: 325 505 347, e-mail:  
marie.skupnikova@nemnbk.cz

ZDN A111011784

Lékaři 
– Nizozemsko, Belgie

Pracovní uplatnění  
pro lékaře – specialisty
v Nizozemsku a Belgii.
Více na www.optima-recruit.cz
Tel.: +420 739 571 561 – L. Klusová.

ZDN A111011769

Lékař ORL
Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme lékaře na ORL 
oddělení – praxe vítána. 

Nabízíme práci v profesionálním 
kolektivu akreditovaného 
zařízení a podporu dalšího 
vzdělávání v oboru.  
Bližší informace:
prim. MUDr. Sychra,
tel.: 461 569 345, 
e-mail: sychra@nemsy.cz 

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

ZDN A111011304

Inzerce A111011936



Sekundární lékař
Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM, 
přijme sekundárního 
lékaře s minimální praxí 
3 roky v oboru A+R. 

Vítán zájem o kardioanestezii 
a intenzivní péči, 
kardiochirurgické pacienty 
a echokardiografii. 

Písemné přihlášky zasílejte 
na sekretariát KAR IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
nebo e-mail: rora@ikem.cz

ZDN A111011376

Sekundární lékař
Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme sekundárního 
lékaře/ku se zaměřením 
na gastroenterologii. 

Požadavky: plný úvazek, 
zájem o obor, nástup ihned. 

Nabízíme: možnost 
odborného růstu, ubytování 
pro mimopražské. 

Písemné nabídky s CV 
zasílejte: sekretariát Interní 
kliniky 2. LF UK a FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
e-mail: interna@fnmotol.cz
Info – tel.: 22443 4001.

ZDN A111011383

Lékař – patolog
Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha 4 – Podolí 
přijme lékaře patologa pro 
bioptické vyšetřování v oboru 
gynekologické, porodnické 
a neonatální patologie.

Požadujeme: vzdělání 
příslušného oboru, 2. atestaci

Nabízíme: práci na plný úvazek 
i částečný úvazek, výhodné 
platové podmínky, možnost 
dalšího vzdělávání a profesního 
růstu, příspěvek na penzijní 
připojištění, příspěvek na 
dovolenou, závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody.

Kontakt: MUDr. Hejda, 
tel.: 296 511 862, 605 157 590, 
e-mail: patologie@upmd.cz

ZDN A111011712
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je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: 
personalni.inzerce@mf.cz

tel.: 225 276 299

Lékař
Zaměstnám praktického 
lékaře nebo internistu 
v Ostravě a okolí.
Mzda dohodou. 
Informace na tel. 602 647 044.

ZDN A111011367

Lékař
Infekční oddělení 
Nemocnice Mělník
přijme – lékaře ve specializační 
přípravě  se základním kmenem 
nebo lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru. 

Nabízíme: dobré pracovní 
podmínky na akreditovaném 
pracovišti dle platných 
vzdělávacích programů, 
odpovídající finanční ohodnocení, 
penzijní připojištění, 
možnost dalšího vzdělání. 
Nástup dle dohody.

Kontakt: MUDr. Markéta 
Dyrhonová, zástupkyně 
primáře infekčního oddělení, 
tel.: 315 639 255, 603 880 475, 
e-mail: marketa.dyrhonova@
nemocnicemelnik.cz

ZDN A111011315

Lékař
Chrudimská 
nemocnice, a. s., 
přijme lékaře, i absolventa, 
pro interní oddělení. 

Nabízíme další vzdělávání 
a přípravu k atestaci v oboru. 
Možnost ubytování na 
nemocniční ubytovně.
Termín nástupu po dohodě. 

Kontakt: prim. MUDr. Pavel 
Franc, tel.: 469 653 350, 
e-mail: franc@nemcr.cz

ZDN A111011275

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, 
nutné psychoterapeutický 
výcvik (alespoň započatý)  
a klinická praxe  
– úvazek 0,3–0,4

Strukturovaný CV zasílejte 
na adresu: Klinika ESET, 
Vejvanovského 1610, 
149 00 Praha 4,
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax: 242 485 855.
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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, obor psychiatrická 
sestra) a registrace.

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

ZDN A111010633

Praktický lékař – Kolín
Výhodná nabídka pro 
praktického lékaře 
pro dospělé – práce 
v ambulantním provozu. 

Možno na zkrácený 
i plný pracovní úvazek, 
pracoviště v centru Kolína, 
ubytování zajistíme. 
Nástup září 2011.

V případě zájmu prosím  
zašlete svůj životopis na 
e-mail zdn@mf.cz, 
budeme Vás kontaktovat. 

ZDN A111011279

Různé

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

ZDN A111011778

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

ZDN A111011781

Lékařský obvod
Odkoupím obvod 
praktického lékaře 
v Ostravě a okolí. 
Informace na tel. 602 647 044.

ZDN A111011370
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