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n Výběrová řízení 

Učitel/učitelka

Děkan Lékařské fakulty UK 
v  Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení na místa:
l  2 učitele Ústavu anatomie
Požadavky: absolvent lékařské 
nebo přírodovědecké fakulty, 
zdravotní způsobilost, žádoucí 
aktivní znalost anglického jazyka

l  učitele katedry chirurgie 
s úvazkem 0,5

Požadavky: absolvent lékařské 
fakulty, odborná a výzkumná 
činnost zaměřená na všeobecnou 
chirurgii, přednášková 
a publikační aktivita 
v předchozím období (publikace 
v impaktovaných časopisech 
výhodou), didaktické schopnosti 
ve výuce studentů nezbytné, 
aktivní znalost anglického jazyka

l  2 učitele Neurologické kliniky 
s úvazkem 0,4

Požadavky: absolvent lékařské 
fakulty, vědecký titul (Ph.D.) nebo 
zájem o zařazení do postgraduální 
přípravy, zájem o pedagogickou 
činnost, znalost anglického 
jazyka, znalost práce na počítači, 
spolehlivost, bezúhonnost, 
flexibilita pracovní doby

K přihláškám na vypsaná místa je 
třeba přiložit životopis, přehled 
o dosavadní praxi potvrzený 
zaměstnavatelem, ověřený doklad 
o VŠ vzdělání včetně osvědčení 
o státní zkoušce, vědecké 
a vědeckopedagogické hodnosti, 
přehled o odborné, vědecké 
a výzkumné činnosti včetně 
činnosti publikační.
Platové podmínky podle 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze.
Datum nástupu podle dohody.

Přihlášky zasílejte do 30 dnů od 
zveřejnění na sekretariát děkana 
Lékařské fakulty UK v Hradci 
Králové, Šimkova 870, poštovní 
přihrádka 38, 500 38 Hradec 
Králové.
 ZDN 900015277

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo 1 akademického 
pracovníka pro Interní kliniku 
UK 2. LF a FN Motol.
Požadavky na uchazeče: absolvent 
lékařské fakulty, praxe z vnitřního 
lékařství min. 5 let, aktivní znalost 
AJ a práce na PC, pedagogické 
zkušenosti, publikační činnost.
Dále požadujeme předpoklady

pro vědeckou a pedagogickou 
činnost, morální a občanskou 
bezúhonnost.
Předpokládaný nástup
od 1. 3. 2010.
Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát
UK 2. LF, personální oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
 ZDN 900015278

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice 
Pelhřimov, p. o.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář následné 
péče.
Bližší informace na
www.hospital-pe.cz nebo na
tel. 565 355 104 – Jana Horáková.
 ZDN 900015259

Vrchní sestra

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 kardiologii 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 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.
 ZDN 900015151

Přednosta/přednostka

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa přednosty Ústavu 
preventivního lékařství.
Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v oboru všeobecného 
lékařství, vědeckopedagogický 
titul – profesor, docent, 
minimálně 10 let praxe, 
předpoklady podle zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění 
(lustrace), zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
řízení odborného a vědeckého 
týmu, pracoviště, aktivní znalost 
jednoho světového jazyka, znalost 
práce na PC.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce doložte: vyplněný 
osobní dotazník, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
profesní životopis s uvedením 
přehledu o vědecké a publikační 
činnosti, osvědčení a čestné 
prohlášení podle zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění, 
výpis z rejstříku trestů ne starší
3 měsíců, písemný návrh 
koncepce vývoje pracoviště.

Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na děkanát LF UP, 
personální referát, tř. Svobody 8, 
771 26 Olomouc. 
 ZDN 900015091

Zástupce přednosty

Ředitel Fakultní nemocnice 
v Motole
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkcí:
l  zdravotnický zástupce 

přednosty (primář/ka) pro 
Ortopedickou kliniku UK 1. LF

l  zdravotnický zástupce 
přednosty (primář/ka) pro 
Ústav klinické biochemie 
a patobiochemie UK 2. LF

Požadavky: specializovaná 
způsobilost v příslušném oboru, 
min. 10 let praxe v oboru, 
organizační a řídící schopnosti, 
aktivní znalost alespoň jednoho 
světového jazyka, dobrá 
uživatelská znalost PC (MS 
Office, UNIS), orientace 
v ekonomice zdravotnictví.
K přihlášce doložit: životopis 
s přehledem dosavadní praxe, 
kopie dokladů o dosaženém 

l  Nemocnice Přerov – 
lékaře odbornosti 
ortopedie, 
gynekologie, 
radiologie, 
radiologické asistenty, 
zdravotní laboranty 
a sestry do 
třísměnného provozu
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vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
lustrační osvědčení podle zákona 
č. 451/91 Sb., čestné prohlášení ve 
smyslu § 4 zákona č. 451/91 Sb., 
doklad o členství v ČLK, doklad 
o zdravotní způsobilosti a dvě 
reference od odborných ručitelů. 

Přihlášky zašlete v obálce 
s označením „Výběrové řízení“
do 16. 11. 2009 na sekretariát 
personální náměstkyně FN 
v Motole, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5.
 ZDN 900015093

Ředitel/ředitelka

Jednatel společnosti 
Nemocnice sv.
Alžběty spol. s r. o. – 
provozující NZZ v Praze 2, 
Na Slupi 6,
vyhlašuje výběrové řízení na 
funkci ředitele nemocnice
(www.nemalzbeta.cz).
Podmínky: manažerské 
schopnosti, znalost problematiky 
financování zdravotní péče ZP, 
morální a občanská bezúhonnost.
Smluvní mzda.

Předpokládaný termín
nástupu 1. 1. 2010.

Písemné přihlášky zasílejte na 
personální odd. Nemocnice
sv. Alžběty spol. s r. o., Na Slupi 6, 
128 00 Praha 2.
Lhůta pro podání přihlášky
do 15. 11. 2009.
Předpokládaný termín
nástupu 1. 1. 2010.

Kontakt: e-mail:
trnka@nemalzbeta.cz,
tel. 604 951 250.
 ZDN 900015099

n Volná místa 

Praktický lékař

Ordinace PL a zařízení 
závodní preventivní péče 
v Praze 8-Libni
přijme praktického lékaře na plný 
nebo částečný úvazek, případně 
i jako zástup.
Nabízíme velmi dobré platové 
podmínky, malý vlídný kolektiv.
Pro mimopražské uchazeče 
zajistíme ubytování. 
Tel. 603 844 709.
 ZDN 900015258

Zdravotní laborant

Krajská nemocnice
T. Bati, a. s.
přijme zdravotního laboranta pro 
práci s průtokovým cytometrem 
a se zájmem o další vzdělávání 

v oblasti imunologie 
a hematologie.
Bližší informace
RNDr. Ondrejková,
tel. +420 577 552 633,
e-mail: ondrejkova@bnzlin.cz
Požadavky: odborná způsobilost 
k výkonu povolání, bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

Nabízíme: perspektivní 
zaměstnání v moderním 
prostředí, odborný růst, 
ubytování.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Nabídky s profesním životopisem 
zasílejte písemně na adresu: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
útvar řízení lidských zdrojů, 
Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín, 
nebo e-mail: dostalova@bnzlin.cz
 ZDN 900015260

Lékař/lékařka

Domažlická nemocnice a. s.
Přijme lékaře/lékařku na 
akreditované interní oddělení.
Nabízíme: hlavní pracovní poměr 
na dobu neurčitou, plný úvazek, 
nástupní plat absolventa
20 000 Kč + příplatek za
oddělení + osobní příplatek, 
nástupní plat atestovaného lékaře 
podle odpracovaných
let + příplatky, při podepsání 
smlouvy na dobu neurčitou 
v pracovním úvazku 1 příspěvek, 
na bydlení a cestovné až do výše 
80 000 Kč za rok (po dobu 3 let), 
v rámci přípravy ke specializaci 
možnost absolvování povinné 
praxe na ostatních našich 
akreditovaných pracovištích, 
příspěvek na životní a penzijní 
pojištění, další zaměstnanecké 
výhody.
Nástup podle dohody.
Požadujeme podle zákona
č. 95/2004 Sb. odbornou 
způsobilost, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Domažlická nemocnice a. s., 
Kozinova 292, 344 01 Domažlice 
poštou, nebo na e-mail:
blazkova.nemocnice@centrum.cz
 ZDN 900015154

Lékař/lékařka

Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, příspěvková 
organizace
přijme do pracovního poměru 
lékaře s atestací, ve specializační 
přípravě, popř. absolventa LF 
v oboru gynekologie 
a porodnictví a vnitřní lékařství.
Nabízíme moderně vybavená 
pracoviště, perspektivu dalšího 
odborného růstu, možnost 
celoživotního vzdělání, platové 

podmínky podle platných tarifů, 
zajištěné ubytování.
Nástup dle dohody.
Kontakt: Sdružené zdravotnické 
zařízení Krnov, I. P. Pavlova 9,
794 01 Krnov, MUDr. Ivan 
Pavlák, náměstek LPP,
tel. 554 690 144,
e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz
 ZDN 900015153

Všeobecné sestry

Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze
přijme větší počet všeobecných 
sester do směnného provozu 
plicního lůžkového oddělení
I. TRN kliniky.
Praxe v plicním oboru vítána, 
možnost i na zkrácený úvazek.
Požadujeme registraci podle 
zákona č. 96/2004.
Nabízíme zajímavou práci, 
možnost dalšího vzdělávání,
6 týdnů dovolené, zaměstnanecké 
výhody, ubytování pro 
mimopražské sestry zajištěno.
Nástup možný ihned.
Informace vrchní sestra Sládková, 
tel. 224 964 804, nebo e-mail: 
sladkova.bohuslava@vfn.cz
 ZDN 900015089

Sekundární lékař

Sekundárního lékaře pro
I. interní kliniku 
hematoonkologie přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Zařazení do interního kmene 
vhodné.
Nástup možný ihned, výhodné 
pracovní podmínky.
Žádosti se životopisem prosím 
zasílejte na e-mail:
daniela.kaisrova@vfn.cz
 ZDN 900015087

Sestra

Sestru do jednosměnného 
provozu ambulance 
a denního stacionáře 
Onkologické kliniky přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze. 
Dobré finanční ohodnocení, 
příjemné pracovní prostředí.
Nástup možný ihned.
Kontakt: vrchní sestra Z. Dlouhá, 
tel. 728 146 211, 224 966 755, 
e-mail: zdenka.dlouha@vfn.cz
 ZDN 900015088

Lékař/lékařka

Lékaře na plný úvazek pro 
Ústav imunologie 
a mikrobiologie přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru klinická 

imunologie a alergologie nebo 
alespoň atestace I. stupně 
z vnitřního lékařství nebo 
s ukončeným společným kmenem 
z vnitřního lékařství.
Nástup možný ihned.
Informace na
tel. 224 966 208/264.
 ZDN 900015090

Sekundární lékař/ka

Fakultní nemocnice 
v Motole, Dětská 
psychiatrická klinika
UK 2. LF
přijme sekundárního lékaře/ku.
Podmínky: ukončená LF, 
výhodou je dosažená 
specializovaná způsobilost 
z psychiatrie podle zákona
č. 95/2004 Sb., nebo zapsání
do specializačního oboru dětská 
a dorostová psychiatrie před 
datem 30. 6. 2009.
Pozice je otevřená i pro 
absolventy.
Písemné nabídky s životopisem 
zasílejte do 20. 11. 2009 k rukám 
přednosty Dětské psychiatrické 
kliniky UK 2. LF, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,
nebo na e-mail:
michal.hrdlicka@lfmotol.cuni.cz
Informace: tel. 22443 3401.
 ZDN 900015095

Internista

PRIVAMED Healthia s. r. o., 
Masarykova nemocnice 
v Rakovníku
přijme internistu pro ambulantní 
provoz v Poliklinice Nové Strašecí 
(i na zkrácený pracovní úvazek).
Náborový příspěvek 50 000,- Kč.
Nástup možný ihned. 
Poskytujeme příspěvek na 
stravování a penzijní připojištění.
Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: PRIVAMED
Healthia s. r. o., Masarykova 
nemocnice v Rakovníku, 
Dukelských hrdinů 200,
269 29 Rakovník, k rukám 
jednatele společnosti Ing. Bureše.
 ZDN 900015096

Lékař/lékařka

Lázně Velké Losiny, s. r. o.
přijmou do pracovního poměru 
lékaře/lékařku s atestací I. stupně 
na pozici:
l  vedoucí lékař
Požadujeme: VŠ vzdělání, atestace 
I. stupně, znalost AJ/NJ výhodou. 
Nástup ihned.
Nabízíme: zázemí stabilní 
společnosti, velmi dobré finanční 
ohodnocení, ubytování/stravování

l  lékař/lékařka
Požadujeme: VŠ vzdělání, atestace 
I. stupně, znalost AJ/NJ výhodou. 
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Nástup ihned.
Nabízíme: zázemí stabilní 
společnosti, velmi dobré finanční 
ohodnocení, ubytování/stravování
Své nabídky včetně 
strukturovaného životopisu 
zasílejte na adresu: 
Lázně Velké Losiny, s. r. o., 
Lázeňská 323, 788 15 Velké 
Losiny, nebo e-mail:
vizinova@lazne-losiny.cz,
tel. 583 394 323.
 ZDN 900015097

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře pro pracoviště:
l  ARO, chirurgie, interna, 

ortopedie, neurologie, 
radiodiagnostické oddělení, 
hematologie, urologie, 
oddělení klinické biochemie

Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, dobré 
ohodnocení, týden řádné 
dovolené navíc. 
Bližší informace: e-mail:
pavlina.simmerova@nemcl.cz,
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz
 ZDN 900014604

Sestra

Gynekologická ordinace 
v Praze 4
přijme sestru do ordinace.
Nástup možný ihned.
Tel. 723 377 477
 ZDN 900012856

Odborný garant

Lázně Luhačovice, a. s.
hledají vedoucího biochemické 
laboratoře – odborného garanta.

Požadujeme: VŠ vzdělání 
a atestaci z klinické biochemie,
10 let praxe v oboru.

Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, smluvní mzdu, 
možnost ubytování. 

Přihlášky včetně profesního 
životopisu zašlete do 14 dní od 
vydání ve Zdravotnických 
novinách na adresu: Lázně 
Luhačovice, a. s., Lázeňské 
náměstí 436, 763 26 Luhačovice.
Kontakt: Ludvík Pavlištík, 
personální manažer, 
tel. 577 682 204, e-mail: 
pavlistik@lazneluhacovice.cz
 ZDN 900014451

Více pozic

Soukromé ambulantní 
zdravotnické zařízení 
v Praze 2
přijme do svého týmu lékaře 
těchto oborů:
l  ortopedie
l  FBLR
l  praktický lékař
l  asistenta hygienické služby 

k obhlídkám pracovišť
l  dermatologie (se zaměřením na 

periferní cévní systém se znalostí 
sonografických vyšetření)

Možno na plný i částečný úvazek.
Platové podmínky podle 
osobního jednání.
Písemné nabídky 

zasílejte prosím na
e-mail: smidova@medikaal.cz
 ZDN 900011817

n Prodám
Soukromá společnost 
prodává předváděcí 
Scanner Ausonic Opus plus 
3F pro gynekologii
se sondami abdominální 
a endovaginální za
185 000 Kč.
Možnost i na splátky nebo 
pronájmu.
Ing. Jaroš Rajmund,
tel. +420 777 254 500
 ZDN 900014615
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