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Výběrová řízení
Generální ředitel/ka

Představenstvo Krajské  
nemocnice Liberec, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

   Generální ředitel/ředitelka

Zákonné předpoklady:
•   dosažení 18 let věku, 
•   způsobilost k právním úkonům, 
•   bezúhonnost, 
•   fyzická osoba, která je státním ob

čanem ČR nebo je cizím státním 
občanem s trva lým pobytem v Čes
ké republice.

Požadavky na uchazeče:
•   ukončené VŠ vzdělání,
•   praxe minimálně 5 let ve vedou

cí funkci v ČR ve zdravotnickém 
ma nage mentu,

•   vysoká úroveň manažerských 
dovedností,

•   orientace v právních předpisech 
vztahujících se k řízení akciové 
společnosti, 

•   znalost problematiky financová
ní zdravotní péče,

•   jazykové znalosti – komunikativ
ní úroveň,

•   řidičský průkaz skupiny B.

Požadované doklady:
•   přihláška do výběrového řízení,
•   strukturovaný životopis,
•   ověřené kopie dokladů o nejvyš

ším dosaženém vzdělání,
•   výpis z rejstříku trestů ne starší 

než 3 měsíce,
•   lustrační osvědčení dle zákona  

č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (platí jen pro občany ČR, 
nepožaduje se u osob narozených 
po 1. 12. 1971; lze doložit v průbě
hu výběrového řízení),

•   písemně zpracovaný návrh kon
cepce řízení a rozvoje nemocni
ce (v rozsahu max. 5–7 stran, for
mát A4), který by měl obsahovat: 
představu o strategickém vývoji 
nemocnice minimálně na 5 let, 
včetně komunikace se zdravotní
mi pojišťovnami, ministerstvem 
zdravotnictví, vysokými školami 
apod.; vymezení priorit rozvoje ne
mocnice v oblasti ekonomické, in
vestiční a odborné, stanovení po
řadí priorit; představu o spolupráci 
a vztazích s ostatními poskytova
teli lůžkové péče v kraji,

•   v rámci ústního pohovoru: před
stava o sestavení manažerského 
týmu (ekonomický, technický, lé
kařský ředitel); manažerský sys
tém motivací, způsob hodnocení 
jednotlivých týmů,

•   písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci výběro
vého řízení.

Pracovní poměr:
•   na dobu neurčitou,

•   termín nástupu k 1. 8. 2013 nebo 
dle dohody.

Způsob podání přihlášky:
•   pouze písemně, s označením obál

ky „NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ – GENERÁLNÍ ŘEDITEL/
ŘEDITELKA“,

•   na adresu: Krajská nemocnice Li
berec, a. s., personální oddělení, 
Husova 10, 460 63 Liberec 1,

•   kontakt: PhDr. Alena Kučerová, 
alena.kucerova@nemlib.cz, tel.: 
485 312 185.

Datum odeslání: 
nejpozději do 10. 7. 2013.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdy
koli výběrové řízení zrušit, a to i bez 
udání důvodu.

ZDN A131008967

Primář/ka gynekologie 
a porodnictví

Stodská nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na pozici: 

   primář/ka gynekologicko 
porodnického oddělení 

Kvalifikační předpoklady:
•   specializovaná způsobilost v obo

ru gynekologie a porodnictví (včet
ně dokladů o dosaženém vzdělá
ní, eventuálně osvědčení MZ ČR 
dle zákona č. 95/2004 Sb.),

•   osvědčení ČLK k výkonu funkce 
primáře gyn.por. oddělení,

•   minimálně 10 let praxe v oboru.

Dále požadujeme:
•   trestní bezúhonnost doloženou 

výpisem z trestního rejstříku ne 
starším než 3 měsíce,

•   doklad o zdravotní způsobilosti,
•   motivační dopis nebo představu 

o fungování gyn.por. odd.,
•   strukturovaný životopis,
•   zaslání přihlášky do výběrového ří

zení včetně úředně ověřených ko
pií požadovaných dokladů.

Výhody:
•   praxe v řídicí funkci primáře,
•   znalost aktuálně platné legislati

vy ve zdravotnictví,
•   znalost práce na PC,
•   reference z předchozí pracovní 

činnosti,
•   řidičský průkaz skupiny B.

Přihlášky do VŘ zasílejte do 19. 7. 
2013 na adresu: MUDr. Jiří Suda, 
Hradecká 600, 333 01 Stod.

ZDN A131009702

Volná místa
Zástupce primáře LDN

Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s.,
příjme zástupce/zástupkyni primá
ře na oddělení LDN. 

Požadavky:
•   VŠ vzdělání,
•   specializovaná způsobilost v oboru 

geriatrie nebo vnitřní lékařství, 
•   zdravotní způsobilost, 
•   bezúhonnost, 
•   praxe v oboru, 
•   komunikační schopnosti. 

Nabízíme: 
•   práci v nemocnici  

regionálního typu,
•   5 týdnů dovolené, 
•   smluvní finanční podmínky,
•   stravování, možnost ubytování.
Termín nástupu dle dohody 
(možno ihned). 

V případě zájmu kontaktujte Ing. 
Jitku Rejzlovou, tel.: 326 742 012, 
email: jitka.rejzlova@onmb.cz

ZDN A131009431

Zástupce primáře 
gynekologie a porodnictví

Nemocnice Nymburk, s. r. o.,
hledá zástupce primáře na gyneko
logickoporodnické oddělení.

Požadujeme spec. způsobilost v obo
ru gynekologie a porodnictví. 

Nabízíme: 
•   výhodné finanční ohodnocení, 
•   zázemí stabilní společnosti, 
•   týden dovolené navíc, 
•   příspěvek na stravování, 
•   možnost ubytování. 
Nástup dle dohody. 

Strukturovaný životopis s přehle
dem odborné praxe a kopií dokladů 
o vzdělání zasílejte na email: 
nepovimova.vera@nemnbk.cz

ZDN A131009615

Lékař/ka ARO
Nemocnice Nymburk, s. r. o.,
hledá atestovaného lékaře 
na oddělení ARO. 

Požadujeme: 
•   spec. způsobilost v oboru aneste

ziologie a resuscitace, 
•   organizační a komunikační  

schopnosti, 
•   občanskou a morální  

bezúhonnost. 

Nabízíme: 
•   odpovídající finanční ohodnoce

ní formou smluvní mzdy, 
•   zázemí stabilní společnosti, 
•   týden dovolené navíc, 
•   příspěvek na stravování, 
•   možnost ubytování. 

K přihlášce nutno doložit: 
•   strukturovaný životopis s přehle

dem odborné praxe, 
•   kopii dokladů o vzdělání.

Přihlášky posílejte na email: 
nepovimova.vera@nemnbk.cz

ZDN A131009615

Více pozic
Nemocnice Mariánské 
Lázně, s. r. o.,
přijme do pracovního poměru léka
ře/lékařky na interní oddělení a chi
rurgickou ambulanci.

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost  

v oboru dle zákona č. 95/2004 
Sb., v platném znění, 

•   profesionální přístup, 
•   iniciativu, 
•  organizační schopnosti, 
•   morální a občanskou  

bezúhonnost. 

Nabízíme: 
•   byt v Mariánských Lázních, 
•   nadstandardní mzdu, 
•   zázemí silné a stabilní  

společnosti, 
•   podporu dalšího  

a celoživotního vzdělávání, 
•   týden dovolené navíc, 
•   plný nebo zkrácený  

pracovní úvazek. 

Pokud vás naše nabídka zaujala, 
neváhejte zaslat strukturovaný ži
votopis, případně doklady o odbor
né praxi na email: mzdy@neml.cz 
nebo kontaktujte personální oddě
lení Nemocnice Mariánské Lázně,  
s. r. o., U Nemocnice 91/3, Mariánské 
Lázně, tel.: 354 474 254, 606 657 050, 
www.neml.cz

ZDN A131009410

Více pozic 
Mediterra – Sedlčany, s. r. o.,
přijme:

   fyzioterapeuta pro nelůžkové re
habilitační oddělení
   lékaře/lékařku s atestací nebo spe
cializovanou způsobilostí v obo
ru anesteziologie a intenzivní 
medicíny na HPP (i na částečný 
úvazek) nebo na dohodu o pracov
ní činnosti pro oddělení následné 
intenzivní péče (NIP) a anestezio
logický provoz

Nabízíme:
•   zajímavou práci na kvalitně vyba

vených pracovištích,
•   přátelský a tvůrčí kolektiv,
•   finanční podporu odborného vzdělá

vání (stáží, seminářů, kongresů),
•   odpovídající platové podmínky,
•   zaměstnanecké benefity.

Nástup možný ihned nebo dle 
dohody.

Přihlášky včetně životopisu mů
žete zasílat na adresu: Medi
terra – Sedlčany, s. r. o., Tyršo
va 161, 264 01 Sedlčany, email:  
asistentka@mediterrasedlcany.cz, 
tel.: 318 841 571, 318 841 515, případ
ně se dostavit osobně na výše uve
denou adresu.

ZDN A131009351

Více pozic
Městská nemocnice s poliklini-
kou Uherský Brod, s. r. o., 
přijme:

   lékaře/ku s atestací FBLR do ambu
lance rehabilitace (odb. 201)
   lékaře/ku na lůžkové oddělení ná
sledné péče

Nabízíme možnost dalšího odbor
ného vzdělávání včetně získání po
třebné atestace v oboru.

Bližší informace: tel.: 572 632 189.
Písemné nabídky s životopisem a ko
piemi dokladů o dosaženém vzdě
lání lze zaslat v písemné podobě na 
adresu: Městská nemocnice s poli
klinikou Uherský Brod, Partyzánů 
2174, 688 01 Uherský Brod, popřípadě  
emailem: reditel@nemub.cz

ZDN A131009405

Praktický lékař/lékařka
Přeloučská poliklinika, a. s.,
přijme praktického lékaře pro do
spělé (možno i bez atestace, 2 ro
ky praxe). Nástup ihned. Výhod
né platové podmínky.
Bližší informace: email: 
info@preloucskapoliklinika.cz, 
tel.: 777 900 901 (vedoucí lékař).

ZDN A131008246

Sestry – Velká Británie
Primary Care Recruitment 
hledá sestry pro práci v centrech 
 dlouhodobé a rehabilitační  péče ve  
Velké Británii (v blízkosti Londýna).

Nabízíme:
•   čistý měsíční plat od 1800 eur,
•   pracovní smlouvu  

na dobu neurčitou,
•   zprostředkování zdarma, 
•   dočasné ubytování.

Požadavky: 
•   Bc., DiS.,
•   znalost anglického jazyka.
V případě zájmu prosím zašlete své 
CV v AJ na email: 
iva@primarycarerec.com
Více informací: 
www.primarycarerecruitment.ie

ZDN A131009627

Ostatní
Prodej ordinace

Zavedená ordinace 
oftalmologie v Kralupech
Prodám, pronajmu nebo jiná for
ma spolupráce.
Kontakt: tel.: 602 326 767.

ZDN A131009527

Pronájem
Nabízíme pronájem prostor 
v centru Plzně o velikosti 209 
m2, vhodné pro ordinaci. Nabízíme 
i možnost spolufinancování. 
Kontakt: Trade Plzeň,  
tel.: 377 327 005. ZDN A131009067


