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n Výběrová řízení 

Primář/primářka

Oblastní nemocnice
Náchod a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucího pracovního 
místa primář/primářka ORL.
Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru + specializovaná 
způsobilost v příslušném oboru, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
odborné praxe, ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání, písemným 
souhlasem s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče,
výpis z rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců).
Nástup od: podle dohody.
Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2009.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Oblastní nemocnice Náchod a. s., 
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí 
Oddělení personálního rozvoje 
a mezd, Purkyňova 446,
547 69 Náchod.
 ZDN 900014322

Vrchní sestra

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestra pro Oddělení 
neurochirurgie.
Požadavky: SZŠ, PSS/VŠ, VZŠ,
6 let praxe, organizační 
a komunikační schopnosti. 
K přihlášce doložit: profesní 
životopis, doklady o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů.
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení“
do 31. 10. 2009 na sekretariát 
personální náměstkyně FN 
v Motole, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5.
 ZDN 900014320

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace,
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici primář 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru, minimálně 10 let lékařské 
praxe v oboru anesteziologie 
a resuscitace, z toho minimálně
7 let na oddělení poskytujícím také 
lůžkovou resuscitační péči, 
zdravotní způsobilost, 
bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti, aktivní odpor ke 
korupčnímu jednání. 
Praxe ve vedoucí funkci není

podmínkou, ale je vítána.
Zájemce o výběrové řízení 
k přihlášce doloží: osobní 
dotazník, strukturovaný profesní 
životopis, přehled odborné praxe, 
ověřené doklady o dosaženém 
vzdělání, potvrzení o zdravotní 
způsobilosti, výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
kopii licence ČLK pro výkon 
vedoucí funkce, návrh koncepce 
rozvoje a řízení oddělení.
Písemné přihlášky vč. telefonního 
spojení  zasílejte do 16. října 2009 
na adresu: Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace, Novotná 
Ludmila – vedoucí OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
 ZDN 900014125

Lékař/lékařka

Ředitel Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace,
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici vedoucí lékař 
centrálních operačních sálů.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru, minimálně 10 let lékařské 
praxe v operačním (chirurgickém) 
oboru nebo oboru anesteziologie 
a resuscitace, zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost, 
organizační a řídící schopnosti, 
aktivní odpor ke korupčnímu 
jednání.
Praxe ve vedoucí funkci není 
podmínkou, ale je vítána.
Zájemce o výběrové řízení 
k přihlášce doloží: osobní 
dotazník, strukturovaný profesní 
životopis, přehled odborné praxe, 
ověřené doklady o dosaženém 
vzdělání, potvrzení o zdravotní 
způsobilosti, výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
kopii licence ČLK pro výkon 
vedoucí funkce, návrh koncepce 
rozvoje a řízení oddělení.
Písemné přihlášky vč. telefonního 
spojení  zasílejte do 16. října 2009 
na adresu: Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace, Novotná 
Ludmila – vedoucí OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava.
 ZDN 900014124

Profesor/profesorka

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst VŠ pedagogů – 
akademických pracovníků:
l  1 profesor nebo docent Ústavu 

radiologických metod v oboru 
Radiologie a nukleární 
medicína, dále i v oboru 
Radioterapie

Předpokládaný nástup: od

16. listopadu 2009
Požadovaná výše úvazku: 0,15,
tj. 6 hodin týdně
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru,
vědecko-pedagogická hodnost 
profesor nebo docent, minimálně 
7 let odborné praxe, specializace 
v oboru v souladu se zákonem
č. 95/2004 Sb., osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
práci s odborným a vědeckým 
týmem ústavu, aktivní znalost 
světového jazyka, práce s PC, 
zdravotní způsobilost a morální 
bezúhonnost.

l  1 asistent nebo odborný asistent 
Ústavu společenských 
a humanitních věd v oboru 
Latina a latinská terminologie, 
dále i v oboru Sociologie

Předpokládaný nástup: podle 
dohody.
Požadovaná výše úvazku: 0,20,
tj. minimálně 8 hodin týdně
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru, minimálně
3 roky odborné praxe, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou činnost, 
aktivní znalost světového jazyka, 
práce s PC, zdravotní způsobilost 
a morální bezúhonnost.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: vyplněný 
osobní dotazník UP, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
profesní životopis s uvedením 
přehledu dosavadní odborné 
praxe.
Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrového řízení ve 
Zdravotnických novinách na 
Děkanát FZV UP, personální 
referát, tř. Svobody 8,
771 11 Olomouc. 
 ZDN 900013998

Lékař/lékařka

Jessenia a. s., Nemocnice 
Beroun
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst 3 lékařů na oddělení 
léčebny dlouhodobě nemocných 
a 2 míst lékařů na interním 
oddělení Nemocnice Beroun. 
Kvalifikační předpoklady pro
LDN – atestace z oboru geriatrie, 
vnitřního lékařství, případně 
praktického lékařství, možnost 
i pro absolventa, občanská 
a morální bezúhonnost. 
Kvalifikační předpoklady pro 
interní oddělení – atestace 
z oboru, případně v přípravě na 
atestaci, možnost i pro absolventa, 
občanská a morální bezúhonnost. 
K přihlášce je třeba doložit: 
životopis s přehledem dosavadní 
praxe, fotokopie dokladu 
o dosaženém vzdělání, telefonické 

spojení, případně elektronická 
adresa. 
Nemocnice Beroun nabízí pro 
lékaře interního oddělení nově 
zrekonstruované a moderně 
vybavené oddělení jak přístrojově, 
tak i moderním nábytkem včetně 
moderní a špičkově vybavené 
interní JIP.
U oddělení LDN je připravena 
rekonstrukce oddělení v nejbližším 
období.
Přihlášky zasílejte do 3 týdnů od 
zveřejnění inzerátu ve 
Zdravotnických novinách na 
adresu: Nemocnice Beroun, 
sekretariát ředitelky,
prof. Veselého 493, 266 56 Beroun 
3, případně elektronickou poštou 
na adresu: info@nember.cz
 ZDN 900013959

Zástupce přednosty

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce zdravotnický 
zástupce přednosty (primář) pro 
Neurologickou kliniku UK 2. LF.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, min. 10 let 
praxe v oboru, organizační a řídící 
schopnosti, aktivní znalost alespoň 
jednoho světového jazyka, dobrá 
uživatelská znalost PC (MS Office, 
UNIS), orientace v ekonomice 
zdravotnictví.
Nástup do funkce od 1. 1. 2010.
K přihlášce doložit: životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
lustrační osvědčení podle zákona 
č. 451/91 Sb., čestné prohlášení
ve smyslu § 4 zákona č. 451/91 Sb., 
doklad o členství v ČLK, doklad 
o zdravotní způsobilosti a dvě 
reference od odborných ručitelů. 
Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení“
do 31. 10. 2009 na sekretariát 
personální náměstkyně FN 
v Motole, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5.
 ZDN 900013822

Vedoucí lékárny

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
vypisuje v souladu s vyhláškou MZ 
ČR č. 247/1993 Sb. výběrové řízení 
na obsazení funkce 
vedoucího nemocniční lékárny.
Požadavky: VŠ farmaceutického 
směru + specializovaná 
způsobilost v oboru nemocniční 
lékárenství, nejméně 10 let praxe 
v oboru, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona
č. 95/2004 Sb., organizační,
komunikační a řídící schopnosti,
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negativní osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb.
Požadované doklady k přihlášce: 
vyplněný osobní dotazník, stručný 
životopis se zaměřením na 
odbornou praxi, případně 
stanovisko (doporučení) 
odborníků, fotokopie dokladů 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
doklady o zdravotní způsobilosti 
a bezúhonnosti, osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., výpis 
z rejstříku trestů ne starší
3 měsíců.
Písemné přihlášky přijímá do
tří týdnů ode dne zveřejnění ve 
Zdravotnických novinách 
sekretariát náměstka ředitele pro 
personální práci na výše uvedené 
adrese.
 ZDN 900013608

n Volná místa

Lékař/lékařka

Soukromé ambulantní 
zdravotnické zařízení 
v Praze 2
přijme do svého týmu lékaře 
těchto oborů:
l  Ortopedie, FBLR, Praktický 

lékař, Dermatolog

Možno na plný i částečný úvazek.
Platové podmínky podle osobního 
jednání.
Písemné nabídky zasílejte prosím 
na e-mail: smidova@medikaal.cz
 ZDN 900011814

Lékař/lékařka

Nemocnice Nymburk, s. r. o.,
přijme 2 lékaře na chirurgické 
oddělení.
Atestace vítána, možno i absolvent.
Nástup podle dohody.
Ubytování možné.

Žádosti zasílejte na adresu: 
jaroslav.verner@seznam.cz
 ZDN 900014120

Zdravotní sestra

Moderní medicínské zařízení
přijme střední zdravotnický 
personál:
l  zdravotní sestru pro lůžkovou 

chirurgii – do směnného 
provozu 

l  anesteziologickou sestru na 
operační sály – denní provoz

l  zdravotní sestru pro 
ambulance – denní provoz, 
specifikace oborů – ORL, cévní, 
plastická chirurgie, vnitřní 
lékařství, praktický lékař 

l  zdravotní sestru pro zubní 
lékaře – denní provoz

Požadujeme: osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu v žádaných 
oborech, zájem o zajímavý 
a dynamicky rozvíjející se obor, 
příjemné vystupování, asertivitu, 
komunikativnost, samostatnost, 
flexibilitu, klientský přístup, 
znalost AJ na komunikativní 
úrovni, NJ a RJ výhodou, základy 
ovládání PC.
Nabízíme: práci v nejprestižnější 
síti center estetické medicíny v ČR, 
práci v příjemném mladém 
kolektivu a atraktivním prostředí, 
vysoce odborné standardy a trendy 
v oboru, možnost dalšího 
vzdělávání, nadstandardní 
finanční ohodnocení.
Nástup podle dohody.
V případě zájmu zasílejte svůj 
profesní životopis na
e-mail: votypkova@asklepion.cz
 ZDN 900014122

Lékař/lékařka

Rehabilitační ústav Brandýs 
nad Orlicí
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku.
Nabízíme velmi dobré platové 
podmínky, možnost dalšího
vzdělávání, nově zrekonstruovaný

byt k dispozici.
Vhodné i pro absolventy.
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 465 544 206, e-mail: 
tomanova@rehabilitacniustav.cz, 
sekretariat@rehabilitacniustav.cz
 ZDN 900013997

Psychiatr

Krizové centrum
RIAPS – CSSP, 
Chelčického 39,
130 00 Praha 3
přijme psychiatra s atestací 1. st. 
a zájmem o psychoterapii na plný 
úvazek, do HPP. 
CV zasílejte na adresu KC nebo
na e-mail: 
gabriela.sivicova@csspraha.cz
Bližší info na tel. 222 586 768.
 ZDN 900013999

Lékař/lékařka

Nemocnice Jihlava, 
příspěvková organizace
příjme do pracovního poměru na 
oddělení:
l  ARO lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru 
anesteziologie nebo lékaře 
absolventa s odbornou 
způsobilostí

V případě zájmu kontaktujte 
primáře oddělení MUDr. Pavla 
Jiránka, tel. 567 157 795,
e-mail: jiranekp@nemji.cz

l  patologické oddělení lékaře se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru patologie

V případě zájmu kontaktujte 
primáře oddělení MUDr. Michala 
Khecka, tel. 567 157 357,
e-mail: kheckm@nemji.cz
 
Nabízíme možnost profesního 
růstu a zajímavé finanční 
ohodnocení.
Písemné žádosti zasílejte na 
adresu: Nemocnice Jihlava, p. o.,
L. Novotná – vedoucí OPM, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, 
nebo na e-mail: novotnal@nemji.cz
 ZDN 900014001

Lékař/lékařka

Mělnická zdravotní, a. s., 
Nemocnice s poliklinikou 
Mělník,
přijme pro
Gynekologicko-porodnické 
oddělení, akreditované
pracoviště – absolventa lékařské 
fakulty, lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru, nebo lékaře 
ve spec. přípravě. 
Nabízíme dobré pracovní 
podmínky, odpovídající finanční 
ohodnocení, penzijní připojištění, 
možnost dalšího vzdělání. 
Nástup podle dohody. 
Kontakt: MUDr. Jan Zmrhal,

primář GPO oddělení,
tel. 315 639 351, 603 880 436, 
e-mail: jan.zmrhal@nspmelnik.cz
 ZDN 900014003

Zdravotní laborantka

JS-lab a. s., Židlochovice
přijme zdravotní laborantku se 
specializací v hematologii nebo 
zařazenou do specializačního 
studia.
Kontakt: RNDr. Jaroslava Šťastná, 
tel. 602 576 933.
 ZDN 900013945

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek a. s.
přijme:
l  lékaře se specializovanou 

způsobilostí  v oboru 
rehabilitační a fyzikální 
medicína, případně lékaře 
zařazeného do  specializačního 
vzdělávání v uvedeném oboru

l  lékaře se specializovanou 
způsobilostí  v oboru 
pneumologie a ftizeologie, 
případně lékaře zařazeného 
do specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru. 
Požadovaná praxe 3 roky  

l  lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
otorinolaryngologie , případně 
lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru

l  lékaře se specializovanou 
způsobilostí  v oboru geriatrie, 
případně lékaře zařazeného 
do specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru, eventuálně 
i absolventa

Nástup možný ihned.
Možnost ubytování, eventuálně 
i byt.
Nadstandardní platové podmínky.
Konkrétní podmínky budou 
dohodnuty při osobním jednání.
Přihlášky zasílejte na ředitelství 
nemocnice – Karla Čapka 589,
397 23 Písek.
Kontakt: tel. 382 772 001,
e-mail: holan.jiri@nemopisek.cz
 ZDN 900013942

Lékař/lékařka

BMI Chirurgie, a.s., se sídlem 
Viniční 235, Brno (privátní 
chirurgická klinika)
přijme lékaře na pozici
lékař – chirurg.
Požadujeme specializovanou 
způsobilost podle zákona
č. 95/2004 Sb., min. 5 let praxe 
v oboru, odbornou znalost ANJ, 
výborné komunikační vlastnosti.
Nabízíme zajímavé finančníIn
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ohodnocení, provozní dobu
po–pá, příjemné pracovní 
prostředí, příspěvek na stravu, 
vzdělávání.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mail:
kellnerova@nemocnicedelta.cz
do 30. 11. 2009
 ZDN 900013944

Lékař/lékařka

Centrum prenatální 
diagnostiky a genetiky
ve Zlíně
hledá lékaře/lékařku s atestací 
v porodnictví, gynekologii či 
pediatrii a lékařské genetice.
Podrobnosti při osobním jednání 
nebo telefonicky, tel. 577 001 637.
Žádost s profesním životopisem 
zasílejte na e-mail:
traxlerova@imalab.cz nebo poštou 
na adresu  PREDIKO s. r. o.,
tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín.
 ZDN 900013541

Lékař/lékařka

Nemocnice Louny, a. s.,
přijme na interní oddělení 
l  lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru vnitřní 
lékařství 

l  lékaře s odbornou způsobilostí 
a absolvovaným interním 
základem

se zdravotní způsobilostí a trestní 
bezúhonností.
Nástup ihned.
Možnost ubytování přímo v areálu 
nemocnice.
Výhodné mzdové podmínky.
Žádosti přijímá MUDr. Pavel 
Vicherek, náměstek pro ZP, 
Rybalkova 1400, 440 37 Louny,
tel. 415 620 100,
e-mail: vicherek@nemlouny.cz
 ZDN 900013610

Lékař/lékařka

Nestátní poliklinika 
v Berouně
hledá odborného lékaře na pozici 
atestovaný rentgenolog.
Nabízíme výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném 
kolektivu, podporu odborného 
růstu. 
Dobré spojení do Prahy.
Informace na tel. 311 746 315,
724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz
 ZDN 900013606

Lékař/lékařka

Centrum pro léčbu 
neplodnosti
přijme pro pracoviště v Ostravě 
lékaře s atestací do vedoucí pozice.
U lékařů těsně před atestací 

možnost přípravy na tuto pozici.
Strukturovaný životopis zasílejte 
na adresu: sobek@fertimed.cz
 ZDN 900013168

Převzetí praxe

Nestátní poliklinika 
v Berouně
úplatně převezme zavedenou 
lékařskou praxi v Praze.
Jedná se o tyto odbornosti: 
l  Interna
l  Obvodní lékař
l  Dermatovenerologie

V případě nabídky kontaktujte
tel. 311 746 315, 724 786 903, 
e-mail:
medicentrum@medicentrum.cz
 ZDN 900013604

Sestru

Gynekologická ordinace 
v Praze 4
přijmu sestru do ordinace.
Nástup možný ihned.
Tel. 723 377 477
 ZDN 900012852

Lékař/lékařka

Nemocnice Kyjov
přijme
l  lékaře na chirurgii, urologii, 

ortopedii a ARO, atestace není 
podmínkou

l  nabízí funkční místo zástupce 
přednosty gynekol.-porod. odd.

Bližší informace u náměstka LPP 
MUDr. Okénky, e-mail:
okenka.bronislav@seznam.cz
 ZDN 900013192

Zdravotní sestry

AV Care s. r. o. 
přijme zdravotní sestry
do ŠVÝCARSKA!
Atraktivní finanční a pracovní 
podmínky!
Požadujeme: vzdělání a praxi 
v oboru, NJ na komunikativní 
úrovni.
Informace: www.avcare.eu,
e-mail: info@avcare.eu,
tel. 775 550 822, 591 130 306.
 ZDN 900013141

Sekundární lékař

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Infekční oddělení 
sekundárního lékaře/ku.
Požadavky: min. interní nebo 
pediatrický kmen před atestací 
z inf. lékařství, at. v oboru vítána, 
praxe min. 2 roky, AJ, PC.
Písemné nabídky s CV zašlete:
Prim. MUDr. J. Hobstová, CSc.,
 Infekční odd. FN Motol,

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, 
e-mail:
jirina.hobstova@lfmotol.cuni.cz, 
info: 22443 6901.
 ZDN 900014321

Lékaře/lékařku

Nemocnice Nové Město na 
Moravě, příspěvková 
organizace,
přijme do pracovního poměru 
lékaře do LDN v Sanatoriu 
Buchtův kopec
l  lékaře na oddělení respiračních 

chorob v Sanatoriu Buchtův 
kopec

l  lékaře na neurologické oddělení 
v nemocnici Nové Město na 
Moravě

Požadavky: specializovaná 
způsobilost podle zákona
č. 95/2004 Sb. v oboru nebo 
v přípravě na atestaci, (přijmeme 
i lékaře absolventa), znalost práce 
na PC.
Nabízíme práci v moderní, 
ekonomicky stabilní nemocnici, 
možnost  dalšího odborného růstu 
a vzdělávání, možnost 
přechodného ubytování 
v ubytovně v blízkosti nemocnice, 
čerpání příspěvků z fondu 
kulturních a sociálních potřeb.
Nástup možný ihned.
Žádosti se stručným profesním 
životopisem a kopie dokladů 
o vzdělání zasílejte na adresu: 
Nemocnice Nové Město na 
Moravě, příspěvková organizace, 
personální oddělení, Žďárská 610, 
592 31 Nové Město na Moravě 
nebo e-mailem:
personalni@nnm.cz
 ZDN 900014324

Lékaře/lékařku

Specializovaná 
hematologická laboratoř 
PLM IKEM, Vídeňská 1958/9, 
Praha 4
hledá VŠ nelékaře či lékaře
se specializací hematologie 
a transfuzní služba.
Nástup možný ihned.
Písemné přihlášky se 
strukturovaným životopisem 
zasílejte na e-mail: dash@ikem.cz
 ZDN 900014323

n Prodám
Prodáme zavedenou, 
historickou lékárnu,
s krásným, dobovým 
a restaurovaným nábytkem.
Lékárna je lokalizovaná 
v centru Prahy.
Kontakt: tel. 222 520 852,
e-mail: lekarna@apatika.net
 ZDN 900014004

Prodáme kompletní vybavení 
lékárny a krásný historický 
lékárenský nábytek.
Po dohodě i jednotlivé položky.
Kontakt: tel. 222 520 852,
e-mail: lekarna@apatika.net
 ZDN 900014005

n Pronájem
Soukromá společnost 
prodává předváděcí Scanner 
Ausonic Opus plus 3F pro 
gynekologii se sondami 
abdominální 
a endovaginální
za 185 000 Kč.
Možnost i na splátky nebo 
pronájmu. Ing. Jaroš Rajmund,
tel. +420 777 254 500
 ZDN 900013940
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