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PERSONÁLNÍ INZERCE

Výběrové řízení

Manažer operačních sálů
Ústřední vojenská 
nemocnice – Vojenská 
fakultní nemocnice Praha
vyhlašuje výběrové řízení na ob-
sazení pracovního místa:

   manažer/-ka operačních sálů

Požadavky:
•   odborná způsobilost dle zákona 

č. 96/2004 Sb.,
•   VŠ vzdělání,
•   osvědčení k výkonu zdravot-

nického povolání bez odborné-
ho dohledu (v případě, že je pro 
příslušné zdravotnické povolá-
ní vydáváno),

•   specializovaná způsobilost dle 
zákona č. 96/2004 Sb.,

•   min. 5 let praxe v  oboru 
 pracovníka nelékařských zdra-
votnických profesí,

•   zkušenosti s provozem operač-
ních sálů včetně řízení rozpočtu,

•   organizační, komunikační a ma-
nažerské schopnosti,

•   schopnost koordinace týmové  
práce,

•   základní znalost jednoho  
neslovanského jazyka vítána,

•   velmi dobrá znalost práce na PC,
•   bezúhonnost.

Požadované doklady:
•   přihláška s  vlastnoručním 

podpisem,
•   strukturovaný profesní životopis,
•   souhlas s použitím osobních 

údajů pro účely výběrového řízení 
ve smyslu zákona č.101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, 
v platném znění,

•   úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,

•   osobní dotazník (formulář SEVT),
•   originál výpisu z rejstříku trestů 

ne starší 3 měsíců,
•   čestné prohlášení, že proti 

uchazeči není vedeno soudní 
řízení.

Termín a místo podání přihlášek:
Písemné přihlášky a požadova-
né doklady doručte nejpozději do 
31. 7. 2015 na adresu:
Ústřední vojenská nemocnice 
– Vojenská fakultní nemocni-
ce Praha, kancelář nemocnice, 
U  Vojenské nemocnice 1200,  
169 02  Praha 6

Přihlášky lze rovněž předat osob-
ně do uvedeného termínu na po-
datelně ÚVN (budova F1 – ředitel-
ství, provozní doba: 
po–čt: 7.15–13.30 hod. a 14.00–15.00 
hod., pá: 7.15–13.30 hod.)
Na obálku napište: „Výběrové ří-

zení – manažer/ka operačních sá-
lů – neotvírat“.

Do výběrového řízení budou 
 přijaty pouze přihlášky obdrže-
né do uvedeného termínu. Ter-
mín konání výběrového řízení 
bude přihlášeným uchazečům 
oznámen po uzavření přihlá-
šek. Předpokládaný termín ná-
stupu na vedoucí pracovní mís-
to: od 1. 9. 2015

Na základě posouzení a vyhod-
nocení zaslaných písemných 
 materiálů si ÚVN vyhrazuje prá-
vo nepozvat uchazeče k výběro-
vému řízení, případně nevybrat 
žád ného z účastníků výběrové-
ho řízení nebo zrušit výběro-
vé řízení. 

Další případné informace lze 
získat:
úsek náměstkyně ředitele pro 
NZP a ŘKZP (tel.: 973 202 714,  
e-mail: monika.vanhova@uvn.cz)  
nebo kancelář nemocnice 
(tel.: 973 202 727 nebo 973 202 750, 
 e-mail: personalni@uvn.cz).

M151000607

Přednosta kliniky
Ředitelka Pardubické nemocnice 
a děkan Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice vypi-
sují výběrové řízení na obsazení 
vedoucího místa:

   přednosta Porodnicko-
gynekologické kliniky

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializace v oboru,
•   vědecko-pedagogický titul pro-

fesor nebo docent,
•   splnění předpokladů dle zákona 

č. 451/1991 Sb. v platném znění,
•   osobnostní a profesní předpo-

klady pro řízení odborného a vě-
deckého týmu kliniky,

•   trestní a morální bezúhonnost.

Od úspěšného kandidáta se oče-
kává vědecké i pedagogické vede-
ní kliniky včetně výchovy mla-
dých akademických pracovníků.

Předpokládané obsazení místa 
k 1. září 2015.

Písemné přihlášky doložené struk-
turovaným profesním životopi-
sem, ověřenými fotokopiemi do-
kladů o kvalifikaci, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, do-
poručením dvou odborných ručite-
lů, osvědčením a čestným prohlá-
šením dle zákona č. 451/1991 Sb., 
výpisem z rejstříku trestů, sou-
hlasem s využitím poskytnutých 
osobních údajů pro účely výběro-
vého řízení a koncepcí řízení pra-

coviště je nutno doručit nejpozdě-
ji do 22. července 2015 na adresu:
Nemocnice Pardubického kraje, 
a. s., úsek personálního ředite-
le, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

M151000595

Volná místa

Lékař patolog
Ústav pro péči o matku 
a dítě v Praze
přijme:

   lékařku/lékaře patologa  
se specializovanou 
způsobilostí/atestací  
II. stupně v oboru patologická 
anatomie (patologie)

Požadujeme:
•   atestaci II. stupně nebo specia-

lizovanou způsobilost v oboru 
patologické anatomie,

•   organizační a řídicí schopnos-
ti, samostatnost,

•   zkušenost s akreditací zdravot-
nické laboratoře,

•   aktivní přístup k výzkumným ak-
tivitám, zkušenost s výzkumem.

Nabízíme:
•   zázemí stabilní společností 

s tradicí, příjemné pracovní 
prostředí,

•   možnost osobního rozvoje,
•   motivační systém odměňování,
•   zaměstnanecké benefity (mož-

nost ubytování, jazykové kurzy, 
příspěvek na stravo vá ní apod.).

Nástup dle dohody.
Další informace: personalni@
upmd.eu, tel.: 296 511 240, 800

M151000534

Laboratorní asistent
Masarykova městská 
nemocnice v Jilemnici,
oddělení laboratoře,
přijme:

   laboratorního asistenta/ sestru 
na úsek práce: příjem 
biologického materiálu

Požadujeme:
•   ukončené vzdělání dle §9 zákona 

č.96/2004 Sb. v platném znění,
•   zájem o práci v oboru a další 

vzdělávání,
•   morální bezúhonnost,
•   schopnost práce v kolektivu,
•   IT znalosti na odpovídající 

úrovni.

Nabízíme:
•   zajímavou práci v moderní kon-

solidované laboratoři,
•   hezké pracovní prostředí,
•   jednosměnný provoz,
•   zaměstnanecké benefity,

•   možnost dalšího profesního  
vzdělávání v oboru.

Termín nástupu: dle dohody

Strukturovaný životopis zasílejte 
na adresu: Ladislava Doležalová, 
vedoucí laborantka, oddělení la-
boratoře, Metyšova 465, 514 01 Ji-
lemnice; e-mail: ladislava.dole-
zalova@nemjil.cz

M151000531

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

   primáře na chirurgii
   primáře na internu
   primáře RTG – pro nově 
zřizované oddělení RTG
   lékaře RTG

Požadujeme: VŠ, II. atestaci, příp. 
spec. způsobilost, praxi, org. a ří-
dicí schopnosti.
Nabízíme: nadstandardní finanč-
ní podmínky, byt k dispozici.
Kontakt: J. Srnská, tel: 499 502 
304, nebo e-mail: srnska@nemoc-
nice.vrchlabi.cz 

M151000552

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

   zástupce primáře na ARO
   lékaře na ARO
   lékaře na internu

Požadujeme: VŠ, II. atestaci, příp. 
spec. způsobilost, praxi (lékaři).
Nabízíme: výhodné finanční pod-
mínky, možnost ubytování.In
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