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Výběrová řízení

Primář/primářka
Městská nemocnice Čáslav,
příspěvková organizace 
s právní subjektivitou,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/primářka 
interního oddělení

Požadujeme:  VŠ vzdělání 
v oboru všeobecné 
lékařství, specializaci 
v oboru v souladu se zákonem  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, 
minimálně 10 let praxe 
v oboru, manažerské 
a organizační schopnosti, 
osobní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného týmu, 
fundovanou znalost práce s PC.

K přihlášce je nutno přiložit:
stručný životopis s přehledem 
dosavadní praxe, ověřené 
fotokopie dokladů o dosaženém 
vzdělání a kvalifikaci, 
licenci ČLK k výkonu

funkce vedoucího lékaře 
– primáře, koncepci 
organizace práce
příslušného oddělení,  
výpis z rejstříku trestů  
(ne starší než 3 měsíce), 
lékařské potvrzení o způsobilosti 
k výkonu povolání, 
osvědčení ve smyslu § 4 odst. 1,  
čestné prohlášení ve smyslu  
§ 4 odst. 3 zák. č.451/1991 Sb. 
a souhlas s nakládáním 
s poskytnutými osobními údaji 
pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady 
zasílejte na adresu:
Městská nemocnice Čáslav, 
Jeníkovská 348, 286 01 Čáslav, 
personální oddělení, 
nejpozději do 2. 9. 2011.

ZDN A111012811

Technik 
Přednosta Kliniky 
kardiologie IKEM 
vypisuje výběrové 
řízení na místo:

   Technik pro oddělení 
neinvazivní kardiologie 
(echokardiografická laboratoř) 

Požadujeme dokončené 
vysokoškolské studium 
nelékařského zdravotnického 
oboru v oblasti biomedicínské/
zdravotnické techniky, fyzické 
a psychické předpoklady, 
základní znalost anglického 
jazyka a zájem o problematiku 
ultrazvuku v kardiologii. 

Nabízíme velmi zajímavou 
práci s vynikající možností 
odborného růstu. 
Nástup možný ihned 
nebo dle dohody. 

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
sekretariát Kliniky kardiologie 
IKEM, Vídeňská 1958/9, 
140 21 Praha 4,  
e-mail: pakw@ikem.cz 

Případné dotazy na 
e-mail: toma@ikem.cz 
(MUDr. Tomáš Marek).

ZDN A111012640

Sekundární lékař
Přednosta Kliniky 
kardiologie IKEM 
vypisuje výběrové 
řízení na místo:

   Sekundární lékař v přípravě 
na atestaci z kardiologie

Předpokladem je atestace  
I. stupně z vnitřního lékařství 
nebo ukončení interního 
kmene (popř. výhled ukončení 
v nejbližších týdnech) 
a základní znalost angličtiny. 

Nástup možný ihned 
nebo dle dohody. 

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu: 
sekretariát Kliniky kardiologie 
IKEM, Vídeňská 1958/9, 
140 21 Praha 4,  
e-mail: pakw@ikem.cz 

ZDN A111012643

Volná místa

Zdravotní sestra
Do stomatologické 
ordinace na Praze 2
přijmu zdravotní sestru. 

Požaduji SZŠ s maturitou, 
pozitivní vztah k práci, aktivitu 
a chuť se dále vzdělávat.
Nabízím práci v mladém 
dynamickém kolektivu.
Kontakt: tel.: 224 253 071.

ZDN 111012940

Lékaři
Středomoravská 
nemocniční, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   Lékaře na chirurgické 
oddělení Nemocnice Přerov

Požadujeme: 
vysokoškolské vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství 
dle zákona č. 95/2004 Sb., 
vhodné i pro absolventa, 
praxe ve specializačním 
oboru chirurgie vítána.

   Lékaře na anesteziologicko-
-resuscitační oddělení 
Nemocnice Šternberk

Požadujeme: 
vysokoškolské vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství dle zákona  
č. 95/2004 Sb., praxe v oboru
anesteziologie a resuscitace 
alespoň 4 roky, zařazení do 
uvedeného specializačního 
oboru, specializace vítána.

Nabízíme: 
příjemné pracovní prostředí, 
možnost dalšího vzdělávání, 
benefity (úhrada poplatku 
ČLK, 2 dny pracovního volna 
přesahující 5 týdnů dovolené, 
penzijní připojištění, příspěvek 
na pojištění odpovědnosti).

Kontaktní osoby: 
Ilona Tylšarová, 
personalistka,
tel.: 582 315 415, 

e-mail: 
ilona.tylsarova@nempv.cz

Pro Nemocnici Přerov:
MUDr. Jiří Ševčík, 
náměstek lékařské ředitelky, 
e-mail: jiri.sevcik@nempr.cz

Pro Nemocnici Šternberk: 
MUDr. Marek Polách, 
náměstek lékařské ředitelky, 
e-mail: 
marek.polach@nemstbk.cz

ZDN A111012946

Internista
Zařízení ZL a ordinace 
praktického lékaře 
na Praze 8 
přijme internistu 
s kardiologickým zaměřením 
na úvazek 0,5 -1,0.

Pro mimopražské uchazeče 
zajistíme ubytování. 
Zajímavá a pestrá práce, 
dobré finanční ohodnocení. 
Tel.: 603 844 709.

ZDN A111012871

Krankenschwester
Lust auf Arbeit grenznah 
in Deutschland?

Wir suchen examinierte 
Krankenschwester mit 
Deutschkenntnissen für 
ambulanten Pflegedienst 
und für stationäre 
Pflegeeinrichtung SanitaCura 
in Vohenstrauß. Vollzeit 40-St.  
wöchentlich, anfänglich 
für 2100 € Brutto.

Interesse geweckt? 
Schicken Sie bitte ihre 
Bewerbungsunterlagen 
zu Hd. Frau Duschner, 
Ambulanter Pflegeverbund 
in der nördlichen Oberpfalz 
GmbH, Hauptstraße 7, 
927 26 Waidhaus, 
Tel.: +49 965 281 420-0, 
fax: +49 965 281 420-1, 
e-mail: 
info@pflegeverbund-opf.de, 
www.pflegeverbund-opf.de.

ZDN A111012787
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Radiolog
NZZ v centru Prahy 
hledá radiologa  
pro skiagrafii a sonografii, 
na jeden den v týdnu. 
Dobré platové podmínky. 
Kontakt: tel.: 777 298 034.

ZDN A111012792

Nachfolger/in 
– Augenarztpraxis

Nachfolger/in 
für gutgehende 
Augenarztpraxis 
(konservativ) 
in Vohenstrauß/
Nordbayern/Germany 
(Grenzgebiet Waidhaus/ 
Tschechien) für 2012, 
auch später gesucht,  
keine finanzielle 
Beteiligung erforderlich. 
E-mail: s.willsenach@web.de,  
tel.: +49 170 835 35 50.

ZDN A111012805

Neurolog
Úrazová nemocnice v Brně 
přijme:

   Neurologa s II. atestací 
nebo spec. způsobilostí 

za standardních podmínek vč. 
osobního příplatku dle dohody.

   Neurologa 
na dohodu o pracovní činnosti 
na zabezpečení příslužeb.

Podrobnosti sdělí náměstek 
pro LPP MUDr. Filipinský, 
tel.: 777 233 048.

ZDN A111012701

Interní lékař/lékařka
do zavedené interní 
ambulance v Plzni
Přijmu interního lékaře/ku.

Nabízím pestrou práci v celé 
šíři interní odbornosti s větším 
důrazem na KVA, dobré 
přístrojové a laboratorní 
zázemí. Umožňuji další odborné 
vzdělávání. Nabízím dobré 
platové podmínky v rámci 
pravidelné pracovní doby. 
Požaduji samostatnost 
a schopnost komunikace 
s pacienty.

Kontakt: tel.: 774 232 538.
ZDN A111012899

Lékař ORL
Nemocnice s poliklinikou 
Nový Jičín, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení ORL.

Požadujeme:
•   lékaře absolventa nebo lékaře 

zařazeného do specializační 
přípravy v oboru ORL,

•   lékaře se specializovanou 
způsobilostí v daném oboru.

Nabízíme:
•   platové podmínky dle dohody,
•   ubytování,
•   zaměstnanecké výhody,
•   nástup možný ihned 

nebo dle dohody.
Kontakt:  
primář MUDr. Robin Zachař, 
e-mail: robin.zachar@nspnj.cz

ZDN A111012647

Lékař
Přední český 
distributor speciálního 
zdravotnického materiálu 
Mediform, spol .s r. o., 
příjme lékaře na pozici 
obchodního reprezentanta 
pro oblast spodylochirurgie. 
Místo výkonu práce: 
Česká a Slovenská republika. 

Požadujeme: ukončené lékařské 
vzdělání se specializací pro 
chirurgii, ortopedii nebo 
neurochirurgii. Znalost 
anglického jazyka na výborné 

úrovni, výborné komunikační 
schopnosti, časovou flexibilitu, 
řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme: práci v perspektivním 
oboru, výborné platové 
podmínky, mladý dynamický 
kolektiv, benefity, služební 
automobil, notebook, 
mobilní telefon.
Životopisy zasílejte na e-mail: 
i.pokorna@mediform.cz

ZDN A111012981

Různé

Ordinace – pronájem
Poliklinika v Praze 6 
nabízí k pronájmu ordinace 

lékařům nejlépe těchto 
odborností: PL, dětský lékař, 
neurologie, gynekologie, 
diabetologie, psychiatrie, 
endokrinologie, kardiologie.

Kontakty: tel.: 220 518 080, 
e-mail: medical@comitia.cz.

ZDN A111012867

Lékařské praxe 
– odkup

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 A111012864

Inzerce A111012813

personální inzerce
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
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