
Výběrová řízení

Primář
Krajská zdravotní, a. s. 
– Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
   Primář Úrazového centra 
s nástupem od 1. 1. 2012.

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání – lékařská fakulta,
•   specializovanou způsobilost 

příslušného směru,
•   vědeckou hodnost,
•   praxi min.10 let v oboru,
•   organizační, komunikační 

a řídicí schopnosti, 
•   manažerské dovednosti, 

počítačovou gramotnost,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost.

Přihlášky s životopisem, 
přehledem dosavadní praxe, 
kopií dokladů o vzdělání  
a výpisem z rejstříku 
trestů, doplněné stručnou 
koncepcí rozvoje a řízení 
oddělení zašlete nejpozději 
do 2. 12. 2011 na adresu: 
Krajská zdravotní, a. s., 
personální odbor, Bc. Radka 
Šauerová, Sociální péče 3316/12A, 
400 11 Ústí nad Labem  
– obálku označte VŘ ÚC.

ZDN A111018137

Primář
Ředitel Nemocnice 
Milosrdných bratří, p. o., 
Polní 3, 639 00 Brno, 
vypisuje výběrové 
řízení na místo: 
   Primář oddělení chirurgie

Požadujeme: 
VŠ lékařského směru, 
specializovanou způsobilost 

v oboru chirurgie, nejméně 
10 let praxe v oboru, 5 let ve 
vedoucí funkci, organizační 
a řídicí schopnosti, licenci 
ČLK pro výkon vedoucí funkce, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb. 
a negativní osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb.

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady, 
strukturovaný životopis a návrh 
koncepce oddělení zasílejte 
do 9. 12. 2011 na personální 
oddělení Nemocnice 
Milosrdných bratří Brno, e-mail: 
iveta.sikulova@nmbbrno.cz,  
tel.: 543 165 149.

Kontakt pro informace:
MUDr. Josef Drbal, ředitel, 
tel.: 543 165 356, 348, 606 754 282, 
e-mail: josef.drbal@nmbbrno.cz 
MUDr. Hana Kvapilová, 
tel.: 543 165 476, e-mail: 
hana.kvapilova@nmbbrno.
cz, www.nmbbrno.cz.

ZDN A111018133

Vrchní sestra
Ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:  
   Vrchní sestra pro 
radioterapeuticko- 
-onkologické oddělení

Požadujeme: 
SZŠ, VZŠ nebo VŠ, spec. 
způsobilost v oboru, osvědčení 
podle zákona č. 96/2004 Sb.,  
6 let praxe v oboru, organizační, 
řídicí a komunikační schopnosti.
K přihlášce je nutné doložit: 
profesní životopis, doklady 
o dosaženém vzdělání, 
výpis z rejstříku trestů.

Přihlášky zasílejte v obálce 
s označením „výběrové 
řízení“ do 15. 12. 2011 na 
sekretariát personální 
náměstkyně, FN v Motole, 
V úvalu 84, 150 06 Praha 5.

ZDN A111017841

Primář/primářka
Nemocnice Písek, a. s., 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici: 
   Primář/ka hematologie 
a transfuzního oddělení

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání na 

lékařské fakultě,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína,

•   licenci ČLK pro výkon 
funkce primáře,

•   praxi v daném oboru 
minimálně 10 let,

•   organizační, řídicí 
a komunikační schopnosti,

•   samostatnost a spolehlivost, 
morální a občanskou 
bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   práci na akreditovaném 

pracovišti,
•   práci s benefity nemocnice, 

motivační a finanční 
ohodnocení.

Žádosti se strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadních praxí, 
kopiemi dokladů o vzdělání 
a výpisem z rejstříku 
trestů zasílejte  
nejpozději do 15. 12. 2011 na 
adresu: Nemocnice Písek, a. s., 
Karla Čapka 589, 
397 23 Písek. Tel.: 382 772 001.

ZDN A111017846

Více pozic
Ředitelka Psychiatrické 
léčebny Šternberk, 
Olomoucká 173, 
vyhlašuje výběrová 
řízení na funkci:
   Vedoucí psycholog
   Primář III. primariátu  
/odd. 15. A a 3. B/
   Vedoucí biochemické 
laboratoře
   Vedoucí lékárny

Místo výkonu práce: Psychiatrická 
léčebna Šternberk, Olomoucká 173.
Pracovní poměr: na dobu 
neurčitou. Předpokládaný 
nástup: dle dohody.
Podrobnosti na www.plstbk.cz.

ZDN A111017475

Primář/Primářka
Ředitel Nemocnice 
Nymburk, s. r. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
   Primář/ka gynekologicko-
-porodnického oddělení 
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The State Institute for Drug Control opens the position of:
Head of Marketing Authorisation Branch
The Marketing Authorisation Branch ensures granting of marketing authori-
sations to all proprietary medicinal products marketed in the Czech Republic. 
The marketing authorisation procedure includes, in particular, the assessment 
of provability of quality, safety and efficacy of products, the assessment of in-
dications, contraindications, posology, and classification for supply; the product 
information evaluation for correctness and completeness, the approval of pa-
ckaging, evaluation of proposed variations to already marketed medicinal pro-
ducts. Besides the above listed procedures the Marketing Authorisation Branch 
issues opinions on borderline products and applications for specific therapeutic 
programmes, clinical trials and also keeps records of non-authorised medicinal 
products use. 
Position profile:
The Head of Marketing Authorisation Branch is responsible for:
✔ ensuring comprehensive activity, organisation and management of the branch 
✔ organisation of marketing authorisation-related work, design and optimisation  
 of marketing authorisation processes, effective work managements and economic  
 management of the branch
✔ identification of development and trends in the regulated area
✔ proposals and realisation of measures to meet the tasks of the branch in relation  
 to changes in environment and legislation 
✔ furthermore, the Head of Marketing Authorisation Branch 
✔ participates in drafting legal regulations both at national and EU level 
✔ makes proposals for strategic conceptual plans in the area of authorising medicinal  
 products for marketing
✔ actively cooperates with the EU regulatory authorities in the area of marketing  
 authorisations 
✔ represents the Institute in negotiations with customers and partners 
Qualification requirements + specific skills:
✔ university degree, university degree in human medicine, veterinary medicine  
 or pharmacy is an advantage 
✔ professional experience in regulatory affairs min 6 years, of which at least 2 years  
 in a managerial position 
✔ international experience in regulatory affairs an advantage 
✔ fluency in English, knowledge of Czech an advantage
✔ communication, presentation and organisational skills 
✔ strong and highly motivated  personality, initiative approach to innovation,  
 result-oriented personality
To apply for this position, send your:
✔ Structured CV
✔ Details of previous experience including job descriptions / responsibilities in  
 previous positions  
✔ Motivation letter giving your reasons for  interest in this position and key ideas  
 for branch management, main targets and long-term strategies 
✔ Signed declaration in writing:

Declaration of candidate:
I hereby declare that all the information given above is true and complete to the best of 
my knowledge. I agree with processing of my personal data stated in this questionnaire in 
SUKL job candidates database.  In the case that I am not appointed to this position I agree/
don’t agree  that my data are kept in the candidates database for 12 months. In the case 
that an employment contract is concluded with me I hereby give consent to inclusion of 
this questionnaire in my personal file.  

You are invited to submit your application until 15th December 2011 at the latest.

Terms of employment:
✔ Date of commencement upon agreement 
✔ Employment contract by appointment, with 3-months probation period, for a fixed  
 period of one year 
✔ Competitive remuneration corresponding to high demanding job 
✔ Employee benefits 
✔ Opportunity for career growth and professional and managerial training

Contact:
STATE INSTITUTE FOR DRUG CONTROL / STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Ms Janka Krchňavá, HR Specialist
Šrobárova 49/48
100 41 Prague Czech Republic

tel.: +420 272 185 207, e-mail: janka.krchnava@sukl.cz
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Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovanou 

způsobilost v oboru dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•   licenci ČLK pro výkon funkce 
vedoucího lékaře / primáře 
pro uvedený obor,

•   organizační a komunikační 
schopnosti,

•   občanskou a morální 
bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   dobré pracovní podmínky,
•   odpovídající finanční 

ohodnocení formou 
smluvní mzdy.

Nástup možný: 
prosinec 2011, leden 2012.
Strukturovaný životopis 
s přehledem odborné praxe 
zasílejte na personální oddělení,
e-mail: 
skupnikova.marie@nemnbk.cz

ZDN A111017471

Volná místa

Specialista v laboratorních 
metodách

Společnost SOTIO, a. s.,
hledá pro pracoviště v Praze 7  
– Holešovicích vysoce 
kvalifikované kolegy pro oblast 
vývoje a výroby produktů 
moderní buněčné terapie.
 Požadujeme:
•   VŠ vzdělání, ideálně 

Ph.D., v oboru farmacie, 
biologie nebo biochemie,

•   praxi v oblasti buněčných 
kultur, resp. výroby léčiv,

•   systematické myšlení, 
metodický přístup,

•   svědomitost, spolehlivost, 
časovou flexibilitu,

•   zdravotní způsobilost,
•   bezúhonnost (výpis z rejstříku 

trestů bez záznamu),
•   znalost anglického jazyka.
 Nabízíme:
•   zajímavé ohodnocení,
•   práci na perspektivním 

biomedicínském projektu,
•   zcela nové pracoviště 

vybavené nejmodernějšími 
technologiemi,

•   přátelský kolektiv,
•   termín nástupu dle dohody.
Životopisy spolu s motivačním 
dopisem prosím zasílejte na 
e-mail: sterbovaj@sotio.com
 ZDN A111018321

 
Více pozic

Nemocnice Vyškov, p. o., 
přijme do pracovního poměru:
   Zástupce primáře 
gynekologicko- 
-porodnického oddělení
   Lékaře/ku ARO, 
chirurgického oddělení

Požadujeme:
•   atestaci z oboru, 
•   licenci primáře / vedoucího 

lékaře u GYPO,
•   praxi, u GYPO 10 roků,
•   doklady o odborném vzdělání 

+ ověřené kopie diplomů,
•   výpis z rejstříku trestů,
•    zdravotní způsobilost,
•   občanskou a morální 

bezúhonnost,
•   znalost práce na PC.

Nabízíme:
•   výhodné platové ohodnocení,
•   zapracovaný kolektiv 

lékařů a sester,
•   získání erudice v oboru.
Předpokládaný nástup: 
ihned, po vzájemné dohodě.
Písemné přihlášky s doklady dle 
požadavků zasílejte na adresu: 
Nemocnice  Vyškově, p. o., 
Purkyňova  36, 682  01  Vyškov,    
právní a personální 
odbor, nebo e-mailem na: 
menouskova@nemvy.cz.      

ZDN A111018153

Sekundární lékař
GERIMED, a. s. – LDN Prčice 
hledá z důvodu rozvoje 
   Sekundárního lékaře  
(výhledově na pozici 
zástupce primáře)

se specializovanou 
způsobilostí v oboru vnitřní 
lékařství nebo geriatrie. 
Nabízíme práci pod zkušeným 
primářem s dlouholetou praxí, 
příjemné pracovní prostředí 
s nízkou fluktuací, odborný 
a kariérní růst, nadstandardní 
platové ohodnocení, příspěvek 
na bydlení, firemní stravování 
a týden dovolené navíc. 
V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 317 834 311–2 nebo na 
e-mailu: taborikova@gerimed.cz

ZDN A111018144

Lékař/lékařka 
ONMB, a. s., 
nabízí  náborový příspěvek 
a nadstandardní mzdové 
ohodnocení pro lékaře nebo 
lékaře-absolventa na porodnicko-
-gynekologické oddělení při 
uzavření pracovní smlouvy.

Své životopisy zasílejte na 
adresu: Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav, a. s.,
V. Klementa 147, 
293 01 Mladá Boleslav, 
nebo na e-mail: nabor@onmb.cz

ZDN A111018150

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně Bludov 
přijmou do pracovního poměru 
lékaře/ku – obor pediatrie, 
příp. jiná specializace. 
Nástup leden – únor 2012. 

Platové podmínky dohodou. 
Kontakt: Jana Dokoupilová, 
tel.: 602 543 798.

ZDN A111018140

Radioterapeut
Zdravotnické zařízení 
Plzeň Doubravka, s. r. o., 
hledá lékaře radioterapeuta 
pro nenádorové ozařování. 
Možnost buď jako OSVČ se 
soukromou praxí, nebo jako 
zaměstnanec s. r. o.
Výhodné podmínky, 
nástup dle dohody.

Kontakt: p. Švajnerová, 
tel.: 373 724 291, 776 723 935,
e-mail: 
zzplzendoubravka@seznam.cz

ZDN A111017900

Lékaři/sestry – Švýcarsko
Práce ve Švýcarsku – lékaři 
a sestry se znalostí němčiny, 
mzda 5000–8500 CHF. 
Info – tel.: 733 514 523, 
e-mail: 
r.salkova@connect-eurojobs.com

ZDN A111017891

Lékař/lékařka
Do ordinace všeobecného 
lékaře pro dospělé 
hledáme lékaře/ku na 0,4 
(event. 0,2) úvazek. 
MS kraj, od jara 2012. 
Info – tel.: 606 555 453.

ZDN A111017883

Kardiolog/internista 
Česká Lípa

Soukromá kardiologická 
ambulance v České Lípě 
přijme lékaře kardiologa nebo 
internistu s atestací či v přípravě 
na částečný úvazek. 
Znalost echa výhodou.
Rozsah úvazku dle dohody. 
Mzda při plném úvazku 
od 60 tisíc Kč.
Tel.: 776 490 949.

ZDN A111017878

Zdravotní sestra
NZZ ambulance urologie, 
neurologie, fyzioterapie, 
domácí péče na Praze 2 
přijme zdravotní sestru na 
plný či poloviční úvazek. 
Nástup ihned, 
odborně zaškolíme.
Kontakt: tel.: 608 963 501.
 ZDN  A111017873

Internista
LDN – NZZ v České Kamenici 
příjme lékaře internistu 
a lékaře s atestací 
z všeobecného lékařství
Všeobecně dobré podmínky.  
Bližší informace na 
tel.: 777 482 190.

ZDN A111017854

Lékař/lékařka
Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800, 140 59 
Praha 4 – Krč,
přijme lékaře/ku 
pro nové pracoviště 
onkologického oddělení.

Požadujeme:
•   odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 
bezúhonnost dle zákona. 
č. 95/2004 Sb.,

•   specializovanou způsobilost 
v oboru radioterapie  
nebo klinická onkologie,

•   praxe v oboru podmínkou.     

Nabízíme: 
•   zajímavou práci,
•   dobré platové podmínky,
•   možnost celoživotního 

vzdělávání,
•   zaměstnanecké benefity.
Nástup dle dohody.

Písemné přihlášky včetně 
životopisu a dokladů o odborné 
a zdravotní způsobilosti přijímá    
sekretariát náměstka ředitele 
pro personální práci, Vídeňská 
800, 140 59 Praha 4 – Krč,
případně na e-mail: 
alena.holikova@ftn.cz.

ZDN A111017666

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, o kardiochirurgické  
pacienty, o echokardiografii. 

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

ZDN A111017659

Primáři
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o.,  
ve Vrchlabí 
přijme:
   Primáře na chirurgii
   Primáře ARO

Požadujeme: 
VŠ, II. atestaci v oboru, příp. 
specializovanou způsobilost, 
organizační a řídicí 
schopnosti (pro primariát).
Nabízíme: 
nadstandardní platové 
podmínky, byt k dispozici.

Kontakt – tel.: 499 502 304 
nebo e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A111017606

Radiologický asistent
Svitavská nemocnice, a. s., 
přijme radiologického asistenta. 

Požadujeme: 
odbornou způsobilost dle zákona 
č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného 
dohledu není podmínkou. 
Práce na přístrojích Toshiba 
a GE (skiagrafie, CT – přímá 
digitalizace) a další přístroje 
s nepřímou digitalizací.
Asistence na operačních sálech. 
Požadujeme zajištění 
zdravotního dozoru nad 
pracovištěm v noci (minimálně 
4–5 služeb měsíčně). 
Nabízíme: 
příjemné pracovní prostředí, 
podporu dalšího vzdělávání 
zaměstnavatelem, pracovní 
smlouvu na dobu neurčitou, 
práci v akreditovaném zařízení. 

Kontakt: Zdislava Slintáková, 
vedoucí radiologická asistentka, 
tel: 461 569 130 nebo 241, 
e-mail: slintakova@nemsy.cz 

ZDN A111017466

Gynekolog
Nestátní ambulantní 
zdravotnické 
zařízení v Praze  
přijme gynekologa

Požadujeme:
•   odbornou/specializovanou 

způsobilost v oboru 
gynekologie a porodnictví,

•   uživatelskou znalost PC,
•   klientský přístup k pacientům,
•   aktivní znalost angličtiny 

vítána, není podmínkou,
•   možný i částečný úvazek.

 Nabízíme:
•   příjemné pracovní prostředí,
•   zázemí stabilní nadnárodní 

společnosti,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   zajímavé platové ohodnocení,
•   mobilní telefon,
•   5 týdnů dovolené,
•   další firemní benefity.

Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail:  
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A111016648

Různé

Prodej praxe
Prodám zavedenou praxi 
dětského praktického 
lékaře, s. r. o. v Praze. 
Kontakt – tel.: 728 316 743 
mezi 19. a 21. hod.

ZDN A111018126

43 

personální inzerce

21. 11. 2011 Zdravotnické noviny   23

In
ze

rc
e 

A
11

10
15

91
9 

▼


	42_ZN_2311
	43_ZN_2311

