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PERSONÁLNÍ INZERCE

Výběrová řízení

Lékař-gynekolog
Klinika reprodukční 
medicíny 
a gynekologie Zlín
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení pozice:

   lékař/lékařka – gynekolog 
(IVF specialista)

Praxi v oboru vítáme, ale není pod-
mínkou. Nástup možný ihned. 

Požadujeme:
•   atestaci  z   gynekologie 

a porodnictví,
•   způsobilost a bezúhonnost dle 

zákona č. 95/2004 Sb. v plat-
ném znění,

•   znalost práce s PC,

•   flexibilitu, komunikativnost, 
samostatnost, spolehlivost, 
odpovědnost,

•   znalost anglického jazyka  
na komunikativní úrovni, zna-
lost dalších jazyků výhodou 
(FJ, RJ),

•   zájem o práci v oblasti asistova-
né reprodukce.

Nabízíme:
•   dobré platové podmínky,
•   práci na plný úvazek,
•   profesionální zázemí a stabilní 

zaměstnání,
•   profesní růst,
•   zapojení do klinické týmové 

práce a do vědeckovýzkumných 
projektů,

•   možnost účastnit se vzděláva-
cích akcí odborných společností 
na národní i mz. úrovni,

•   zaměstnanecké benefity (příspě-

vek na stravování, týden dovo-
lené navíc aj.).

K písemné žádosti je třeba doložit:
•   fotokopie dokladů o dosažené 

kvalifikaci (diplom, specializa-
ce, licence apod.),

•   profesní životopis, motivační 
dopis, případně doporučení,

•   fotokopii výpisu z  rejstříku 
trestů.

Písemné přihlášky zasílejte na ad-
resu: Mgr. Martina Brokešová, Kli-
nika reprodukční medicíny a gy-
nekologie Zlín, U Lomu 638, Zlín, 
PSČ 760 01, nebo e-mail: marti-
na.brokesova@ivfzlin.cz 
Bližší informace: Mgr. Martina 
Brokešová, tel: 577 005 911, mar-
tina.brokesova@ivfzlin.cz

M151000518

Koordinátor kvality
Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici:
 
   koordinátor kvality laboratoří

Bližší informace naleznete na 
adrese: www.nemlib.cz, odkaz 
kariera.

M151000520

Lékař/lékařka
Ředitel MEDI HELP, 
spol. s r. o., Masarykovo 
sanatorium Dobříš,
vypisuje výběrové řízení na obsa-
zení místa:

   lékař v zařízení následné péče

Podmínkou atestace I. stupně 
z interny nebo základního klinic-
kého oboru.
Individuální mzdové podmínky dle 
kvalifikace při osobním jednání.
Přihlášku s profesním životopi-
sem zasílejte na e-mail: jn.mle-
zivova@seznam.cz. 

M151000514

Primář
ONK, a. s., nemocnice 
Kutná Hora
vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici:

   primář/-ka ARO

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání, licenci ČLK pro 

výkon funkce primáře v obo-
ru  anesteziologie a intenzivní 
medicína,

•   specializovanou způsobilost 
v oboru anesteziologie a inten-
zivní medicína,

•   řídicí, organizační a komuni-
kační schopnosti,

•   zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost.

Nabízíme:
•   smluvní mzdu,
•   zaměstnanecké benefity,
•   možnost ubytování.

Přílohy k přihlášce k výběrové-
mu řízení:
•   podrobné CV uchazeče,
•   kopie dokladů odborné 

způsobilosti,
•   výpis z trestního rejstříku,
•   potvrzení  o   zdravotní 

způsobilosti.

Lhůta pro podání přihlášky: do 
15. 6. 2015
Přihlášky zasílejte na adresu: 
ONK, a. s.,  ředitelství nemoc-
nice Kutná Hora, Vojtěšská 237, 
284 30  Kutná Hora

M151000431

Vedoucí lékař
Ředitelka Léčebných 
lázní Lázně Kynžvart
vypisuje výběrové řízení na místo:

   vedoucí lékař Léčebných 
lázní Lázně Kynžvart

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost v obo-

ru pediatrie nebo rehabilitace 
a fyzikální medicíny, případně 
v jiném oboru léčených indikací,

•   odborná způsobilost v oboru 
pediatrie,

•   minimálně 5 let praxe ve vedou-
cí funkci, (praxe v lázeňství vý-
hodou), managerské dovednos-
ti a zkušenosti s vedením týmu,

•   znalost práce na PC na uživatel-
ské úrovni,

•   znalost cizího jazyka  
výhodou,

•   zdravotní způsobilost,
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