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n Výběrová řízení

Vedoucí ústavu

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni
vypisuje výběrové řízení na 
pracovní místo vedoucího ústavu 
biologie.
K přihlášce je třeba přiložit 
doklady o VŠ vzdělání, odborné 
kvalifikaci a délce praxe v oboru.
Přihlášky do výběrového řízení 
přijímá 3 týdny po zveřejnění 
osobní odd. děkanátu LF UK, 
Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 900018764

Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni
vypisuje výběrové řízení na tato 
pracovní místa:
l  odborný asistent  

– Oční klinika
l  odborný asistent  

– Infekční klinika
l  odborný asistent  

– Ústav anatomie
l  odborný asistent  

– Ústav hygieny

K přihlášce je třeba přiložit 
doklady o VŠ vzdělání, odborné 
kvalifikaci a délce praxe v oboru, 
životopis.
Přihlášky do výběrového řízení 
přijímá 3 týdny po zveřejnění 
osobní odd. děkanátu LF UK 
v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

ZDN 900018571

Primář/primářka

Představenstvo  
Vsetínské nemocnice a. s.
vyhlašuje výběrové řízení  
na primáře interního oddělení 
Vsetínské nemocnice a. s.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, licence ČLK 

pro výkon funkce primáře NZZ, 
bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost, manažerské a morální 
předpoklady.
Nabízíme: smluvní mzdu, benefity 
podle kolektivní smlouvy, pracovní 
pozici v akreditované a certifikované 
nemocnici, možnost plné realizace 
v oboru, podporu osobního rozvoje 
i rozvoje oddělení podle záměru 
primáře.
K přihlášce přiložte strukturovaný 
životopis, kopie dokladů 
osvědčujících požadovanou 
kvalifikaci, výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců).
Přihlášky se přijímají do 15. 1. 2010 
na adrese Vsetínská nemocnice a. s., 
odbor řízení lidských zdrojů, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín.
Informace na tel. 571 818 130 – 
vedoucí odboru řízení lidských 
zdrojů.

ZDN 900018425

Lékař/lékařka

Generální ředitel  
zdravotní pojišťovny 
METAL-ALIANCE
vypisuje výběrové řízení na pozice 
lékař pro revizní činnost  
(region Olomouce a Prostějova).
Požadavky ZP M-A: VŠ vzdělání 
lékařského směru, atestace  
nebo nástavbová specializace 
v základním oboru, základní 
znalost ovládání PC,  
osobní předpoklady:  
bezúhonnost, flexibilita, 
samostatnost a iniciativa, schopnost 
týmové práce, znalost systému 
zdravotního pojištění výhodou, 
praxe v řízení osobního auta.
Nabízíme: nadprůměrné finanční 
ohodnocení, systém 
nadstandardních zaměstnaneckých 
benefitů, perspektivní zaměstnání 
na hlavní pracovní poměr, 
možnost seberealizace, možnost 
profesního růstu.
Nástup možný ihned.
Přihlášku, životopis se stručným 
přehledem praxe a fotokopie 

dokladů o vzdělání zašlete  
na adresu: Zdravotní pojišťovna  
METAL-ALIANCE,  
k rukám personalistky,  
Čermákova 1951, 272 01 Kladno, 
e-mail: personalistika@zpma.cz

ZDN 900018652

Vrchní sestra

Předseda představenstva 
Krajské nemocnice Liberec, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa 
vrchní sestra na oddělení urologie.
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 urologii nebo chirurgii 
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: 31. 12. 2009.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
personální oddělení  
Ivana Manová, Husova 10,  
460 63 Liberec 1.

ZDN 900018565

Více pozic

Pardubický kraj  
jako zřizovatel
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkcí ředitele/ředitelky 
příspěvkových organizací:

l  Vysokomýtská nemocnice  
se sídlem Hradecká 167  
566 23 Vysoké Mýto

l  Nemocnice následné péče 
Moravská Třebová  
se sídlem Svitavská 25  
571 01 Moravská Třebová

l  Albertinum, odborný léčebný 
ústav Žamberk, se sídlem  
Za Kopečkem č. 353  
564 01 Žamberk

l  Odborný léčebný ústav Jevíčko 
se sídlem 569 43 Jevíčko

l  Rehabilitační ústav  
Brandýs nad Orlicí  

se sídlem Lázeňská 58  
561 12 Brandýs nad Orlicí

l  Dětské centrum Veská  
se sídlem Veská 21  
533 04 Sezemice

l  Dětský domov pro děti  
od 1 do 3 let Holice  
se sídlem Staroholická 354 
534 01 Holice

l  Kojenecký ústav  
a dětský domov Svitavy 
se sídlem U Kojeneckého ústavu 2 
568 02 Svitavy

Bližší informace jsou zveřejněny 
na úřední desce Krajského úřadu 
Pardubického kraje a na webových 
stránkách www.pardubickykraj.cz 
Přihlášky přijímá Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor 
zdravotnictví, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice,  
tel. 466 026 444, popřípadě 
i 466 026 139 a 466 026 142,  
a to nejpozději do 31. 12. 2009. 

ZDN 900018417

n Volná místa

Lékař/lékařka

Lékaře-specialistu  
pro ARO-JIP 
neonatologického oddělení 
Gynekologicko-porodnické 
kliniky přijme Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze.

Požadujeme atestaci z neonatologie 
či alespoň z pediatrie se zařazením 
do specializačního vzdělávání 
v oboru neonatologie.
Kontakt: tel. 224 967 146,  
e-mail: olga.stajnrtova@vfn.cz

ZDN 900018767

Lékař/lékařka

Nemocnice Český Krumlov, a. s.
přijme:
l¨na oddělení ARO 
– lékaře s atestací II. stupně nebo se 
specializovanou způsobilostí v oboru 
ARO na funkční místo, v případě 
nástupu bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši 100 000 Kč

– lékaře s atestací I. stupně nebo 
lékaře v přípravě na atestaci 
v oboru ARO, v případě nástupu 
bude vyplacen náborový příspěvek 
ve výši 50 000 Kč
– lékaře absolventa, v případě 
nástupu bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši 20 000 Kč

l na oddělení následné péče
– lékaře v přípravě na atestaci 
v oboru interna nebo praktický In
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lékař pro dospělé, případně 
s vyjmenovanými specializacemi, 
v případě nástupu bude vyplacen 
náborový příspěvek ve výši  
50 000 Kč

– lékaře absolventa, v případě 
nástupu bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši 20 000 Kč

Výborné mzdové podmínky. 
Možnost ubytování.
Bližší informace při osobním 
jednání.
Kontaktujte MUDr. V. Čecha, 
místopředsedu představenstva,  
tel. 602 109 647, nebo personální 
oddělení, tel. 380 761 361,  
e-mail: marie.markova@nemckr.cz

ZDN 900018643

Lékař/lékařka

Psychiatrická léčebna  
v Brně, Húskova 2
přijme do pracovního poměru 
lékaře gynekologa se 
specializovanou způsobilostí nebo 
II. atestací, na zkrácený úvazek 
0,125 = 5 hodin týdně.
Pracovní doba podle dohody.
Nástup možný ihned.
Kontakt: personální oddělení, paní 
Stehlíková, tel. 548 123 239 nebo 
e-mail: stehlikova@plbrno.cz

ZDN 900018559

Sekundární lékař

Sekundárního lékaře 
v předatestační přípravě 
z pediatrie (neonatologie) 
pro neonatologické 
oddělení Gynekologicko- 
-porodnické kliniky přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Bližší informace 
na tel. 224 967 146, 
e-mail: olga.stajnrtova@vfn.cz

ZDN 900018770

Lékař/lékařka

Mělnická zdravotní, a. s., 
Nemocnice s poliklinikou 
Mělník
přijme do pracovního poměru pro 
nově rekonstruované 
neonatologické oddělení s JIMP 
lékaře neonatology a pediatry 
nejlépe s atestací 2. stupně nebo 
absolventy ve specializační 
přípravě. 
Nabízíme dobré pracovní 
podmínky, odpovídající finanční 
ohodnocení a penzijní připojištění, 
možnost dalšího vzdělávání.
Nástup možný ihned.

Kontakt: MUDr. Václav Kozák, 
primář neonatologického oddělení, 
tel. 605 735 198,  
e-mail: vaclav.kozak@nspmelnik.cz

ZDN 900018761

Staniční sestra

Nemocnice Český Krumlov, a. s.
přijme na oddělení následné péče 
staniční sestru do jednosměnného 
provozu.
Požadavky: úplné střední odborné 
vzdělání, pomaturitní specializační 
studium, vyšší odborné vzdělání, 
vysokoškolské vzdělání, praxe na 
lůžkovém oddělení vítána.
Nástup je možný ihned nebo podle 
dohody, možnost ubytování, dobré 
mzdové podmínky.
Bližší podmínky při osobním 
jednání. 
V případě zájmu kontaktujte 
personální oddělení Nemocnice 
Český Krumlov, a. s., Nad Nemocnicí 
153, 381 01 Český Krumlov,  
tel. +420 380 761 361,  
e-mail: marie.markova@nemckr.cz

ZDN 900018647

Více pozic

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o.,  
ve Vrchlabí
přijme: 
l  zástupce primáře na interní 

oddělení
l  zástupce primáře na chirurgii
l  2–3 lékaře na interní oddělení 

(i absolventy)
l  lékaře na chirurgii (i absolventy)

Požadavky: VŠ, II. atestace v oboru, 
příp. spec. způsobilost podle zákona 
č. 95/2004 Sb., organizační a řídící 
schopnosti (pro zástupce primáře), 
VŠ, atestace v oboru vítána – lékaři.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Nabízíme: možnost ubytování, 
nadstandardní platové podmínky, 
dobrý kolektiv.
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 900018562

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice Liberec, a. s.
lékaře/lékařku na oddělení 
neurologie.
Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, specializaci 
v oboru neurologie, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.
Nabízíme: smluvní plat, perspektivu 
dlouhodobého uplatnění v oboru, 
příjemné pracovní prostředí, možnost 
ubytování, zaměstnanecké výhody 
(např. příspěvek na stravování, 
příspěvek na penzijní nebo životní 
pojištění, 5 týdnů dovolené).
Nástup možný ihned.
Kontakt: Ivana Manová – 
personální oddělení,  

e-mail: ivana.manova@nemlib.cz, 
tel. 485 312 794.
Životopisy zasílejte na výše 
uvedenou e-mailovou adresu  
nebo poštovní adresu:  
Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
Ivana Manová – personální 
oddělení, Husova 10,  
460 63 Liberec 1.

ZDN 900018439

Internista/internistka

Víceoborové nestátní 
zdravotnické zařízení 
Remedis v Praze 4-Nuslích
přijme internistu na plný úvazek.
Znalost břišní ultrasonografie je 
výhodou, není však podmínkou.

Nabízíme moderně vybavené, 
kultivované pracoviště a motivující 
finanční ohodnocení, 6 týdnů 
dovolené, flexibilitu pracovní doby 
a další benefity.
Kontakt: tel. 724 590 476,  
e-mail: zemanova@remedis.cz

ZDN 900018568

Laboranta/laborantku 

Fakultní nemocnice v Motole
přijme pro Kliniku dětské 
neurologie UK 2. LF laboranta/ku 
pro DNA laboratoř.
Úvazek 0,7, zkušenost s DNA 
metodami a technikami podmínkou.
Písemné nabídky se CV zasílejte na 
adresu: pavel.seeman@lfmotol.cuni.cz 
nebo doc. MUDr. P. Seeman, Ph.D., 
Klinika dětské neurologie 2. LF,  
FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
Info 22443 6789.

ZDN 900018430

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice  
Rychnov n. K., a. s
přijme do pracovního poměru 
absolventa, případně lékaře 
s atestací se zaměřením na internu, 
pediatrii, urologii, gynekologii, 
anestezii, rehabilitaci – FBLR. 
Kontakt: MUDr. Shihata,  
tel. 494 502 463,  
e-mail: shihata@nemocnicerk.cz

ZDN 900017857

Lékař/lékařka

Nemocnice Rudolfa  
a Stefanie Benešov, a. s., 
nemocnice Středočeského 
kraje
přijme do pracovního poměru:
l  lékaře/lékařku na místo 

zástupce primáře 
neurologického oddělení 

Pracoviště má udělenou akreditaci 
MZ ČR.
Požadujeme: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.
Nástup možný ihned, popř. podle 
dohody.

Nabízíme: výhodné mzdové 
podmínky, náborový příspěvek, 
možnost dalšího vzdělávání, práci 
v moderní společnosti, 
zaměstnanecké výhody, ubytování

l  lékař na DPČ neurologie 
Dále přijmeme lékaře na DPČ  
za výhodných podmínek  
na neurologické oddělení.
Kontakt: Nemocnice Rudolfa 
a Stefanie Benešov, a. s.,  
nemocnice Středočeského kraje, 
MUDr. Jitka Wernerová, 
náměstkyně LPP, Máchova 400, 
256 30 Benešov, e-mail:  
jitka.wernerova@hospital-bn.cz, 
tel. 317 756 428.

ZDN 900018442

Lékař/lékařka

Poličská nemocnice, s. r. o.
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře pro léčebnu 
dlouhodobě nemocných.
Pro lékaře s příslušnou kvalifikací 
možnost práce v interní ambulanci 
na část úvazku.
Nabízíme dobré platové podmínky, 
ubytování v areálu nemocnice.
Vhodné i pro důchodce.
Poličská nemocnice, s. r. o.,  
Eimova 294, 572 01 Polička,  
tel. 461 722 700, 732 567 007, 
e-mail: ldn.nempol@tiscali.cz

ZDN 900018434

Sestra

Klinika ESET
přijme psychiatrickou sestru 
a psychiatra pro práci v ambulanci.
Pro mimopražské příspěvek  
na ubytování.
Profesní CV zasílejte na: ESET, 
Renata Konopásková,  
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 272 940 880.

ZDN 900017952

Lékař/lékařka

Společnost  
s ručením omezeným
přijme staršího lékaře/lékařku na 
zástup od 1. 3. do 1. 6. 2010 do 
ordinace praktického lékaře v Praze 4.
Kontakt: tel. 603 331 539.

ZDN 900016054

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 90001619 In
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