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Inzerce M131000707

Výběrová řízení
Primáři 

Ředitel Kroměřížské 
nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení míst:

   primář/ka oddělení 
gynekologie a porodnictví
   primář/ka oddělení ortopedie
   primář/ka oddělení 
klinické biochemie
   primář/ka oddělení radiologie

Kvalifikační požadavky:
•   vysokoškolské vzdělání 

lékařského směru 
+ specializovaná 
způsobilost v oboru,

•   nejméně 10 let praxe   
v oboru, 

•   licence ČLK pro výkon 
vedoucí funkce, 

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb., 

•   manažerské a organizační 
schopnosti,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného týmu.

K přihlášce nutno doložit: 
•   strukturovaný životopis 

s přehledem dosavadní praxe, 
•   úředně ověřené kopie dokladů 

o dosažené kvalifikaci, 
případně Rozhodnutí 
MZ ČR o uznání odborné 
a specializované způsobilosti 
dle zákona č. 95/2004 Sb., 

•   platný výpis z rejstříku trestů, 
•   doklad o zdravotní 

způsobilosti, 
•   přehled vzdělávací  

aktivity a publikační  
či přednáškové činnosti, 

•   koncepci řízení 
a managementu 
v daném oboru, 

•   souhlas se zpracováním 
osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., 

•   licenci ČLK pro výkon 
vedoucí funkce.

Písemné přihlášky zasílejte do 
tří týdnů ode dne zveřejnění 
na adresu: Kroměřížská 
nemocnice, a. s., personální 
oddělení, Havlíčkova 660, 
767 01 Kroměříž, e-mail:  
vlasta.prochazkova@nem-km.cz

ZDN M131000684

Volná místa
Lékař/ka – ARO

Nemocnice Český 
Krumlov, a. s.,
přijme na oddělení ARO lékaře 
s atestací II. stupně nebo se 
specializovanou způsobilostí 
v oboru ARO s perspektivou 
funkčního místa.

Nabízíme:
•   výborné mzdové podmínky,
•   možnost ubytování 

na ubytovně,
•   pomoc při pořizování  

bytu či domu. 

Bližší informace  
při osobním jednání. 
Kontakt: personální oddělení, 
tel.: 380 761 361, 777 486 121, 
e-mail: markova@nemck.cz

ZDN M131000677

Oční lékař/ka
Top Esthetic centrum 
estetické a oční 
medicíny, s. r. o., 
příjme oční lékaře pro 
své pobočky v Praze 
a Mladé Boleslavi.

Nabízíme: 
•   velmi nadstandardní 

progresivní platové 
ohodnocení, 

•   profesní realizaci a růst  
v ambulantní péči  
i oftalmologické operativě,

•   ubytování zajistíme.

Více informací o centru najdete 
na www.topesthetic.cz.
Kontakt: Lenka Klusová, 
tel.: 776 177 717, 
e-mail: kariera@topesthetic.cz

ZDN M131000697

Lékař/ka 
– DIA, INT, ENDOK

Diabetologická 
a endokrinologická 
ambulance na Praze 4
přijme lékaře/-ku

Požadujeme: 
•   atestaci v základním 

oboru (INT, DIA, ENDOK) 
nebo ukončení kmene.

Nabízíme:
•   úvazek minimálně 0,8,
•   složení atestace z dia + 

endokrinologie umožníme.

Kontakt: tel.: 605 949 509
ZDN M131000391

Sestra
Jihoměstská sociální, a. s.,
příjme všeobecnou sestru 
s registrací do nepřetržitého 
provozu pro ošetřovatelské 
centrum a domov pro seniory. 
Nástup možný ihned.
Kontakt: p. Nováková nebo 
p. Janečková, tel.: 272 916 454.

ZDN M131000674

je přijímána na adrese:
Tereza Bydžovská, Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany
e-mail: bydzovska@mf.cz

tel.: 225 276 255, 725 153 153
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