
•   bezúhonnost,
•   řidičský průkaz sk. B.

K přihlášce připojit:
•   životopis zaměřený na přehled 

dosavadní odborné praxe,
•   doklady o  vzdělání (ověřené 

kopie),
•   doklady podle zákona č. 451/1991 

Sb. v platném znění (osvědčení 
+ čestné prohlášení),

•   výpis z rejstříku trestů ne star-
ší 3 měsíců,

•   souhlas k využití osobních údajů 
v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních úda-
jů, pro účely tohoto výběrové-
ho řízení,

•   návrh koncepce řízení lékařské-
ho týmu Léčebných lázní Lázně 
Kynžvart.

Písemné přihlášky k výběrovému 
řízení (VŘ) zasílejte poštou nebo 
osobně doručte v zalepené obál-
ce s označením „VŘ – vedoucí lé-
kař“ do 8. 6. 2015 do 9:00 hod. 
na adresu:
Léčebné lázně Lázně Kynžvart, 
Lázeňská 295, 354 91 Lázně 
Kynžvart

M151000441

Volná místa

Více pozic
Fakultní nemocnice Plzeň
přijme zaměstnance na pozici:

   všeobecná sestra  
pro pracoviště: 
Neurochirurgická klinika 
a kardiologické oddělení

Požadavky:
•   všeobecná sestra dle § 5 zákona 

č. 96/2004 Sb.,
•   vyšší zdravotnické nebo vy-

sokoškolské vzdělání v oboru 
ošetřovatelství,

•   osvědčení k výkonu zdravot-

nického povolání bez odborné-
ho dohledu,

•   specializační vzdělání v oboru 
intenzivní péče výhodou,

•   zdravotní způsobilost a bez- 
úhonnost,

•   pozice vhodná i pro absolventy.

   lékař pro Kliniku 
pracovního lékařství

Požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání lékař-

ského směru,
•   ukončený základní kmen  

v  oboru vnitřní lékařství 
výhodou,

•   praxe v interních oborech, or-
topedii nebo praktickém lékař-
ství pro dospělé vítána,

•   zdravotní způsobilost a bezúhon-
nost dle zákona č. 95/2004 Sb.

Písemné přihlášky doložené pro-
fesním životopisem s uvedením 
údajů o dosavadní praxi, dokla-
dy o dosaženém vzdělání a plat-
ným výpisem z trestního rejstříku 
zasílejte do 10 dnů po uveřejnění 
na adresu:
Fakultní nemocnice Plzeň, oddě-
lení personálního řízení a orga-
nizace, Edvarda Beneše 1128/13, 
305 99 Plzeň. 
E-mail: grubrova@fnplzen.cz, 
tel.: 377 402 223

M151000454

Lékař
Interní oddělení 
(gastroenterologie) 
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro oddělení 
interna 1 – gastro

Požadujeme:
•   ukončené vzdělání na LF v pro-

gramu všeobecné lékařství,
•   specializovaná způsobilost v obo-

ru vítána,
•   vhodné i pro absolventy VŠ.

Nabízíme:
•   plný pracovní úvazek,
•   pracovní poměr na dobu urči-

tou, s výhledem na trvalý pra-
covní poměr,

•   mzdové ohodnocení podle stup-
ně vzdělání,

•   dobré podmínky pro další vzdě-
lávání v obou interní lékařství 
a  gastroenterologie 1. st.,

•   zajímavou práci v  mladém 
kolektivu.

Nemocnice Tábor, a.s., má udě-
lenu akreditaci pro obor inter-
ní lékařství a gastroenterologie.

Nástup možný dle dohody.
Bližší informace podá: MUDr. 
Ladislav Douda, primář oddě-
lení, tel.: 381 606 000, mobil: 
737 266 127; 
e-mail: ladislav.douda@nemta.cz

M151000460

Lékař
Fakultní nemocnice 
Ostrava přijme lékaře 
pro pracoviště:

•   Kliniky léčebné rehabili
tace   se specializovanou 
 způsobilostí v oboru rehabi-
litační a fyzikální medicína, 
případně lékaře s absolvova-
ným nebo dobíhajícím inter-
ním, chirurgickým, pediat-
rickým, ortopedickým nebo 
neurologickým kmenem, pří-
padně absolventa;

•   oddělení psychiatrického se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru psychiatrie nebo léka-
ře zařazeného do oboru specia-
lizačního vzdělávání, případně 
absolventa;

•   léčebny dlouhodobě nemoc
ných v Klokočově se speciali-
zovanou způsobilostí v oboru 
geriatrie nebo vnitřní lékařství 
nebo lékaře zařazeného do obo-
ru specializačního vzdělávání, 
případně absolventa;

•   Chirurgické kliniky s absol-
vovaným nebo dobíhají-
cím  kmenem, případně 
absolventa;

•   Traumatologického cent
ra s absolvovaným nebo do-
bíhajícím kmenem, případně 
absolventa;

•   Gynekologickoporodnické 
kliniky s absolvovaným nebo 
dobíhající kmenem, případně 
absolventa;

•   Ústavu patologie se specializo-
vanou způsobilostí v oboru pa-
tologická anatomie, vědecký ti-
tul výhodou.

Nabízíme:
•   perspektivní a zajímavou prá-

ci v akreditovaném zdravotnic-
kém zařízení,

•   práci s  moderními přístroji 
a kvalitním technologickým 
vybavením,

•   podporu dalšího vzdělávání 
a osobního a profesního rozvoje,

•   zaměstnanecké výhody (stravo-
vání, 5 týdnů dovolené).

Žádosti o zaměstnání s profes-
ním životopisem zasílejte na adre-
su: Fakultní nemocnice Ostrava,  
oddělení zaměstnanosti a péče 
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