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PERSONÁLNÍ INZERCE

o zaměstnance, 17. listopadu 1790, 
708 52 Ostrava – Poruba 
nebo na e-mail: tereza.lyckova@
fno.cz.

M151000485

Staniční lékař
Fakultní nemocnice 
Ostrava, 
Kardiochirurgické 
centrum,
přijme:

   staničního lékaře lůžkového  
oddělení

Požadujeme:
•   zkušenost s prací na kardiochi-

rurgickém, kardiovaskulárním 
nebo interním oddělení,

•   specializaci z kardiologie nebo 
vnitřního lékařství,

•   znalost práce s PC,

•   výborné komunikační a organi-
zační schopnosti.

Nabízíme:
•   perspektivní a zajímavou práci 

na dynamicky se rozvíjejícím 
pracovišti,

•   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 profesním 
životopisem a doklady o vzdělá-
ní zasílejte na adresu: Fakult-
ní nemocnice Ostrava, oddělení 
zaměstnanosti a péče o zaměst-
nance, 17. listopadu 1790, 708 52 
Ostrava – Poruba 
nebo na e-mail: tereza.lyckova@
fno.cz.

M151000486

Lékař – neurolog
Neurologické oddělení 
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro oddělení neurologie

Požadujeme:
•   VŠ lékařství, specializovanou 

způsobilost v oboru,
•   uvítáme zařazení v přípravě 

na obor neurologie či atestaci 
z neurologie,

•   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 
vzdělávání.

Nemocnice Tábor, a. s., má uděle-
nu akreditaci pro obor neurologie.

Nástup od 1. 5. 2015, popřípadě 
dle dohody.

Bližší informace podá: MUDr. 
Alexandr Orel, primář oddělení, 
tel.: 381 606 200, 
mobil: 603 224 804, 
e- mail: alexandr.orel@nemta.cz.

M151000405

Lékař
Infekční oddělení 
Nemocnice Tábor, a. s.,
přijme do pracovního poměru:

   lékaře pro oddělení infekce

Požadujeme:
•   VŠ lékařství, specializovanou 

způsobilost v oboru,

•   uvítáme zařazení v přípravě na 
obor infekční lékařství,

•   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 
vzdělávání.

Nemocnice Tábor, a. s., má udě-
lenu akreditaci pro obor Infekč-
ní lékařství.
Nástup od 1. 5. 2015, popřípadě 
dle dohody.
Bližší informace podá: MUDr. Ja-
na Sysová, primářka oddělení, 
tel.: 381 606 500, 
mobil: 605 205 782, 
e-mail: jana.sysova@nemta.cz.

M151000406

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:

   primáře na chirurgicko- 
-traumatologické oddělení
   zástupce primáře 
chirurgicko-trauma to-
lo gického oddělení

   vrchní sestru chirurgicko- 
-traumatologického 
oddělení

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe, org. a ří-
dicí schopnosti, vr. sestra: SZŠ, 
VŠ-PSS,praxe

Nabízíme: nadstandardní fi-
nanční podmínky, možnost 
ubytování.

Kontakt: Srnská J., 
tel: 499 502 304, 
nebo e-mail:  srnska@nemocni-
ce.vrchlabi.cz 

M151000522

Primář
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme:

   primáře na chirurgii

Požadavky: VŠ, II. atestace, příp. 
spec. způsobilost, praxe, org. a ří-
dicí schopnosti.
Nabízíme: nadstandardní finanč-
ní podmínky, byt k dispozici.
Kontakt: Srnská J., 
tel: 499 502 304, 
nebo e-mail:  srnska@nemocni-
ce.vrchlabi.cz 

M151000444
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