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n Výběrová řízení 

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice 
s poliklinikou v Semilech 
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře oddělení 
následné ústavní péče. 
Požadavky: VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru geriatrie nebo interní 
lékařství, řídící a organizační 
schopnosti.
K přihlášce doložte strukturovaný 
životopis, kopie dokladů 
o vzdělání, výpis z rejstříku trestů, 
doklad o zdravotní způsobilosti.
Přihlášky zašlete do 7. 12. 2009 na 
adresu: Nemocnice v Semilech, 
ředitelství, 3. května 421,
513 31 Semily. Obálku označte 
heslem „Výběrové řízení“.
 ZDN 900016412

Staniční sestra

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení staniční sestru pro 
geriatrické oddělení.
Požadavky: odborná a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 

podle zákona č. 96/2004 Sb., 
nejméně 5 let výkonu 
zdravotnického povolání, PSS 
v geriatrii či managementu 
výhodou, organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 
dobrá znalost práce s PC.
Požadované doklady k přihlášce: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, doklady o odborné 
způsobilosti (kopie vysvědčení), 
doklad o bezúhonnosti (výpis 
z rejstříku trestů), doklad 
o zdravotní způsobilosti, 
osvědčení o způsobilosti k výkonu 
činnosti bez odborného dohledu.
Nástup podle dohody.

Kontakt: vrchní sestra LDN,
Mgr. Eva Brezíková,
e-mail: eva.brezikova@ftn.cz,
tel. 261 082 539
 ZDN 900016416

n Volná místa 

Vedoucí lékař

NZZ v Karlových Varech
přijme vedoucího
lékaře-odborného zástupce 
v oboru FBLR.
Požadavky: licence v oboru, 
organizační schopnosti, znalost 

německého a ruského jazyka. 
Kontakt: e.prochazka@volny.cz, 
tel. 602 347 167
 ZDN 900016582

Sekundární lékař

RDG oddělení Oblastní 
nemocnice Kolín, a. s.
přijme sekundárního lékaře. 
Požadujeme: lékaře v přípravě na 
atestaci v oboru radiodiagnostika, 
nebo atestovaného, zkušenosti 
z magnetické rezonance výhodou.
Nábízíme: moderní, plně 
digitalizované pracovní prostředí 
RDG včetně EMER, pracovní 
úvazek na dobu neurčitou, 
nadstandardní platové 
ohodnocení, zaměstnanecké 
benefity, zázemí stabilní krajské 
nemocnice, nástup možný ihned, 
podpora vzdělávání.

Kontakt: Bc. Daniel Veselý, 
personalista ONK, e-mail:
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz,
tel. 321 756 616
 ZDN 900016505

Radiologický asistent

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
přijme do pracovního poměru 
radiologického asistenta.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání 
v oboru radiologický asistent.
Nabízíme: moderní, plně 
digitalizované pracovní prostředí 
RDG četně EMER, pracovní 
úvazek na dobu neurčitou, 
nadstandardní platové 
ohodnocení, zaměstnanecké 
benefity, zázemí stabilní krajské 
nemocnice, podpora vzdělávání, 
vhodné též pro absolventy.
Nástup možný ihned.

Kontakt: Bc. Daniel Veselý, 
personalista ONK, e-mail:
daniel.vesely@nemocnicekolin.cz,
tel. 321 756 616.
 ZDN 900016506

Lékař/lékařka

Alergomed s. r. o., Třinec
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku pro ambulance 
alergologie a klinické imunologie. 
Předpoklady: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., ukončení 
základního interního nebo 
pediatrického kmene  nebo podle 
dřívější legislativy atestace
I. stupně z interního, vnitřního 
lékařství  nebo pediatrie. 
Nabízíme: smluvní finanční 
ohodnocení, služební automobil, 
zázemí prosperující společnosti, 
možnost dalšího vzdělání 
a profesního růstu, jednosměnný 
provoz, možnost práce na 
zkrácený úvazek.
Nástup možný ihned.

Kontaktní osoba: Mgr. Simona 
Szuscikova, e-mail:
simona.szuscikova@gmail.com,
tel. +420 606 761 714
Písemné nabídky s CV zasílejte na  
adresu: Alergomed s. r. o.,
Konská 453, 739 61  Třinec.
 ZDN 900016498

Lékař/lékařka

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o. 
ve Vrchlabí
přijme 2 lékaře na
gynekologicko-porodnické 
oddělení.
Požadavky: VŠ, I. nebo II. atestace 
v oboru vítána, možno 
i absolvent.
Možnost ubytování v areálu 
nemocnice.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt: tel. 499 502 304,
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o., 
personální oddělení,
Fügnerova 50, 543 01 Vrchlabí 
nebo e-mail:
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz
 ZDN 900016499

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj, příspěvková 
organizace
přijme do pracovního poměru
•   lékaře na pozici vedoucího 

lékaře glaukomové poradny 

•   lékaře pro rohovkovou 
poradnu

Praxe podmínkou.
Smluvní platové podmínky. 
Žádosti přijímá oddělení 
personalistiky a mezd NsP 
Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 
734 12 Karviná- Ráj,
Ing. Letochová, tel. 596 383 205, 
e-mail: letochova@nspka.cz
Bližší informace na www.nspka.cz
 ZDN 900016410

Biomedicínský technik

Nemocnice s  poliklinikou 
Karviná-Ráj, příspěvková 
organizace
přijme do pracovního poměru 
biomedicínského technika.
Odborná způsobilost podle
§ 20 zákona č. 339/2008 Sb.
Vhodné i pro absolventy.
Bližší informace na www.nspka.cz

Žádosti přijímá oddělení 
personalistiky a mezd NsP 
Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 
734 12 Karviná-Ráj,
Ing. Letochová, tel. 596 383 205, 
e-mail: letochova@nspka.cz
 ZDN 900016410In
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Lékař/lékařka

Ředitel Městské nemocnice 
Hořice
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro práci na LDN.
Požadované vzdělání: I. at. interní 
lékařství nebo geriatrie, chirurgie, 
neurologie, FBLR.
Nabízíme práci v jednosměnném 
provozu, výhodné platové 
podmínky, byt 2+1.

Podrobné informace na tel. 
493 621 273, mobil: 733 636 352, 
e-mail: info@nemocnicehorice.cz
 ZDN 900016411

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
v Semilech
přijme lékaře pro ortopedické 
oddělení.
Vhodné i pro absolventy.
Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání, příjemné pracovní 
prostředí v kraji Podkrkonoší. 
Zimní sporty, cykloturistika, 
v těsné blízkosti golfové hřiště.
Ubytování v místě pracoviště.

Kontakt: prim. MUDr. Peter Stica, 
tel. 481 661 210, 728 240 745, 
e-mail: peter.stica@nemsem.cz
 ZDN 900016413

Praktický lékař

Praktického lékaře pro 
Centrum primární péče 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Pracoviště na Fakultní poliklinice, 
Karlovo nám. 32.
Nástup možný ihned.

Bližší informace na
tel. 224 966 588
 ZDN 900016414

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme lékaře/lékařky všech 
nechirurgických oborů, též 
absolventy na akreditovaná 
geriatrická lůžka v rámci oddělení 
LDN.
Kvalifikační předpoklady: 
odborná a zdravotní způsobilost 
dle zákona č. 95/2004 Sb., 
postgraduální vzdělání není 
podmínkou, interní kmen nebo 
jakákoli nechirurgická atestace 
s podmínkou absolvování v 
ročního certifikovaného kurzu 
Medicíny následné péče.
Nabízíme: práci na plný pracovní 
úvazek s minimálně
2 pohotovostními službami 
v měsíci základní tarifní

plat + zvl. příplatky, osobní 
příplatek ve výši 2000 Kč při 
nástupu s možností navýšení
po zkušební době, mimořádné 
individuální odměny za kvalitu 
práce v rámci odměňování celého 
oddělení, hodinová odměna za 
pohotovostní služby v rozmezí od 
150 Kč do 330 Kč podle vzdělání 
a typu služby, možnost 
absolvování interního kmene 
a dalšího vzdělávání v oboru 
geriatrie, u atestovaných 
umožníme vzdělání v medicíně 
následné péče, zajímavé 
zaměstnanecké benefity.
Nástup ihned nebo podle dohody.
Bližší informace podá primářka 
LDN MUDr. Ivana Doleželová.

Kontakt: e-mail:
ivana.dolezelova@ftn.cz,
tel. +420 261 083 667
 ZDN 900016417

Všeobecná sestra

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,
140 59 Praha 4-Krč
přijme všeobecné sestry 
a zdravotnické asistenty pro nově 
koncipované oddělení geriatrie.
Požadujeme: odbornou 
a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost podle zákona
č. 96/2004 Sb., osvědčení 
k výkonu povolání bez odborného 
dohledu výhodou, není 
podmínkou, komunikační 
schopnosti, flexibilitu a chuť učit 
se novému, schopnost pracovat 
samostatně i v týmu.
Nabízíme: podporu dalšího 
vzdělávání – nabídka seminářů 
a kurzů Centra pro vzdělávání 
a vědu FTNsP v areálu nemocnice 
zdarma, možnost odborně se 
zdarma vzdělávat na 
specializovaných úsecích práce 
edukace pacientů, edukace rodin, 
hojení ran, možnost zapojení do 
činnosti dobrovolnického centra, 
herní terapie, oddělení kvality.
Zaměstnanecké benefity: možnost 
zajistit hlídání dětí při noční 
službě, vlastní rekreační zařízení, 
příspěvek na dovolenou, 
příspěvek na pobyty v táborech 
pro děti zaměstnanců, příspěvek 
z FKSP na očkování proti chřipce 
a na masáže, příspěvek na 
penzijní připojištění nebo 
soukromé životní pojištění, 
příspěvky na kulturní akce 
(společenské večery, divadlo, 
zájezdy), závodní stravování (cena 
oběda pro zaměstnance je 16 Kč), 
možnost sportovního vyžití přímo 
v areálu nemocnice (aerobik, 
volejbal, tenis), bezúročné půjčky 
na bytové účely ve výši 30 000 až 
50 000 Kč.
Nástup podle dohody.

Kontakt: vrchní sestra – Mgr. Eva 
Brezíková, tel. 261 08 2539, 
e-mail: eva.brezikova@ftn.cz
 ZDN 900016415

Lékař/lékařka

Česká správa sociálního 
zabezpečení
přijme lékaře/ky lékařské 
posudkové služby pro výkon 
práce v jednotlivých okresech
či územních částech Prahy.
Požadujeme: ukončené 
vysokoškolské vzdělání 
lékařského směru, atestaci 
z posudkového lékařství, 
uživatelskou znalost práce s PC 
včetně elektronické komunikace.
Platové podmínky podle nař. vl.
č. 564/2006 Sb., v platném znění.
Nástup možný ihned.
Písemné nabídky se 
strukturovaným životopisem 
zasílejte na adresu: ČSSZ, 
personální odbor, Křížová 25,
225 08 Praha 5, nebo na 
e-mailovou adresu:
jana.matejkova@cssz.cz
 ZDN 900016418

Zdravotní sestry

AV Care, s. r. o.
přijme zdravotní sestry do 
ŠVÝCARSKA!
Atraktivní finanční a pracovní 
podmínky!
Požadujeme: vzdělání a praxi 
v oboru, NJ na komunikativní 
úrovni.

Informace: www.avcare.eu
e-mail: info@avcare.eu
tel. 775 550 822, 591 130 306
 ZDN 900016196

Anesteziolog

Svitavská nemocnice, a. s.
přijme lékaře na ARO, 
specializovaná způsobilost v AR 
vítána.

Možnost odborného růstu na 
akreditovaném pracovišti.
Pomoc vedení nemocnice při 
řešení bytové situace.

Kontakt: prim. MUDr. Ettl,
tel. 461 569 320, 461 569 414,
e-mail: ettl@nemsy.cz

Písemné nabídky doplněné 
profesním životopisem zasílejte 
na adresu: Svitavská nemocnice, 
a. s., ředitelství, Kollárova 643/7, 
568 25 Svitavy.
 ZDN 900015636

Dermatolog

Hledáme dermatologa pro 
kožní zařízení v Praze 8
Info na tel. 603 222 123
 ZDN 900014645

n Hledám práci
Mladý muž, maturita 
Evangelická akademie
obor sociální pečovatelství, VŠ na 
UK obor judaistika, hovořící AJ, 
NJ a částečně hebrejsky, PC.
Pestrá čtyřletá praxe v různých 
oborech doma i v zahraničí.
Hledám stabilní pracovní místo 
v krajích HK a Liberec.
Preferuji školství a zdravotnictví. 
Přijmu i místo sanitáře.
tel. 724 891 590
 ZDN 900016642

n Prodám
Prodám použitý USG
přístroj Siemens Antares.
Mám k dispozici abdominální, 
lineární a vaginální sondu.
Cena dohodou.
Bližší informace na
tel. 739 027 756
 ZDN 900015803

www. ZDN.cz
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