
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1
vypisuje výběrové řízení na pozici vrchní sestra pro transfuzní úsek
Očekáváme: SZŠ, VZŠ nebo VŠ vzdělání ošetřovatelského směru (specializace  
v oboru výhodou), minimálně 5 let praxe (praxe v oboru výhodou), osvědčení podle 
zákona č. 96/04 Sb., organizační, řídící a komunikační schopnosti, uživatelskou 
znalost práce na PC.
K přihlášce je třeba doložit: profesní životopis, doklady o dosaženém vzdělání, platný 
výpis z rejstříku trestů.
Přihlášky zasílejte v obálce s označením „Výběrové řízení – vrchní sestra TRF úseku“ do 
15. 11. 2009 do sekretariátu ředitele ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2.
Možné informace na tel: 221 977 419.

Chrudimská nemocnice, a. s., Václavská 570, 537 01 Chrudim
přijme všeobecné sestry do směnného provozu.
Nabízíme náborový příplatek 5 000 Kč po uplynutí zkušební doby.
Kontakt: personální odd., e-mail: kucerova@nemcr.cz, tel. 469 653 141.

Nemocnice Ivančice, přísp. org., Široká 16, 664 95 Ivančice,
přijme nemocničního hygienika, hygieničku na pracovní úvazek 0,4 
s nástupem od 1. 12. 2009.
Požadované vzdělání VŠ nebo SŠ zdravotnického zaměření.
Možný i nástup důchodce z oboru.
Písemné přihlášky s profesním životopisem a s doklady o vzdělání zasílejte na adresu 
hlavní sestry nemocnice: Marie Povolná, e-mail: povolna@nspiv.cz

Ředitel Fakultní nemocnice v Motole
vypisuje výběrové řízení na pozici vrchní sestra pro odd. 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 30. 11. 2009 na 
sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny, Jihlavská 20, 625 00 Brno, přijme všeobecné sestry.
Požadavky: vzdělání SZŠ, VOŠ, VŠ podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, 
morální a občanská bezúhonnost.
Nabízíme: v souladu s právními předpisy přiznání osobního ohodnocení, zvláštního 
a ostatních příplatků k základnímu platu, atraktivní práci v mladém, perspektivním 
kolektivu v oblasti resuscitační a intenzivní péče, v nově vybudovaných prostorách, 
možnost dalšího vzdělávání – podporujeme celoživotní vzdělávání i postgraduální 
studium Sestra v intenzivní péči, možnost ubytování v ubytovnách nemocnice, řadu 
zaměstnaneckých výhod – příspěvek na dovolenou zaměstnancům (4000 Kč) a jejich 
dětem (2000 Kč), vlastní rekreační zařízení, penzijní připojištění, příspěvek na pobyty 
v táborech pro děti zaměstnanců, bezúročné půjčky na bytové účely, jednorázovou 
finanční sociální výpomoc, zajišťujeme závodní stravování.
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Říhová, vedoucí zaměstnanec NLZP, 
e-mail: mrihova@fnbrno.cz, telefon: 532 232 721.

Předseda představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vrchní sestra kardiocentra.
Kvalifikační požadavky: odborná způsobilost v oboru všeobecná sestra podle zákona 
č. 96/2004 Sb., specializovaná způsobilost nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 
ošetřovatelství, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Dále požadujeme: nejméně 5 let výkonu povolání všeobecné sestry, praxe v kardio- 
logii vítána, zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb., 
organizační a řídící schopnosti, znalost práce na PC.
Přihláška uchazeče musí obsahovat: životopis s přehledem profesní praxe, doklady  
o dosaženém vzdělání (notářsky ověřené), platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než 
3 měsíce).
Nabízíme: motivující platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, práci v moderním prostředí.
Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2009. Přihlášky zasílejte na adresu: 
Krajská nemocnice Liberec, a. s., personální oddělení – Ivana Manová, Husova 10, 
460 63 Liberec 1.

Klinika reprodukční medicíny Zlín
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vrchní sestra.
Kvalifikační požadavky: odborná způsobilost v oboru všeobecná zdravotní sestra 
podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, specializovaná působnost 
odpovídajícího oboru vítána, nebo vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství.
Dále požadujeme: nejméně 5 let praxe, zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 96/2004 Sb., organizační, řídící a komunikační schopnosti, systematičnost, 
rozhodnost, schopnost týmové spolupráce, zkušenosti ve vedoucí funkci výhodou, 
dobrá znalost práce na PC, řídičský průkaz sk. B, znalost anglického jazyka vítána.
Nabízíme: práci v moderním prostředí prosperující společnosti, motivující platové 
ohodnocení, možnost osobního růstu.
Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní 
praxi a doklady o dosaženém vzdělání, výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů 
předložte do 20. 11. 2009 na adresu: Klinika reprodukční medicíny Zlín, Nemocnice 
Tomášov, U Lomu 638, 760 01 Zlín, nebo na e-mailovou adresu: info@crmzlin.cz
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené do uvedeného 
termínu. Kontakt pro dotazy: tel. 577 005 910, ředitel MUDr. David Rumpík.
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Ředitelka Dětské psychiatrické léčebny Opařany
vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstka/náměstkyně ředitelky 
pro ošetřovatelskou péči. 
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství, 5 let praxe ve 
zdravotnictví, z toho nejméně 3 roky na lůžkovém oddělení (praxe v řídící funkci 
a v oboru dětská a dorostová psychiatrie výhodou), morální a občanskou bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost, řídící, organizační a komunikační schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: osobní dotazník, životopis s přehledem dosavadní odborné 
praxe, ověřené kopie dokladů o vzdělání včetně osvědčení pro výkon zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu, osvědčení podle zákona č. 451/91 Sb., výpis 
z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců, souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů 
pro účely výběrového řízení.
Uzávěrka přihlášek 30. 11. 2009.
Písemné přihlášky doručte na adresu Dětská psychiatrická léčebna, 
391 61 Opařany 121. Obálku označte textem „Výběrové řízení“.
Platové podmínky v souladu s platnými předpisy pro příspěvkové organizace.

Moderní medicínské zařízení
přijme střední zdravotnický personál:
* Zdravotní sestru pro lůžkovou chirurgii – do směnného provozu 
* Anesteziologickou sestru na operační sály – denní provoz
*  Zdravotní sestru pro ambulance – denní provoz, specifikace oborů – ORL, 

cévní, plastická chirurgie, vnitřní lékařství, praktický lékař 
* 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, praxe 
v oboru vítána, 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
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personální 
inzerce
je přijímána na adrese:

Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
nebo na e-mailové adrese:
kunova@mf.cz
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0 Požadujeme: vzdělání a praxi v oboru, NJ na komunikativní úrovni.

Informace: www.avcare.eu, e-mail: info@avcare.eu, tel.: 775 550 822

přijme 

ZDRAVOTNÍ SESTRY, PEČOVATELKY
Š V Ý C A R S K O

Atraktivní finanční a pracovní podmínky!
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www.sestra.cz


