
Výběrová řízení
Primář LDN

Ředitelka Městské 
nemocnice Hořice
vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení pracovního místa:

   primář LDN MěN Hořice

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost dle zá-

kona č. 95/2004 Sb.,
•   min. 10 let praxe,
•   velmi dobré organizační, řídicí 

a manažerské dovednosti,
•   dobré komunikační a prezentač-

ní schopnosti,
•   zdravotní způsobilost,
•   morální a občanská bezúhonnost.

Přihláška musí obsahovat:
•   strukturovaný profesní životopis,
•   vyplněný osobní dotazník,
•   ověřené doklady o dosaženém 

vzdělání,
•   specializovaná způsobilost v in-

terním oboru, všeobecném prak-
tickém lékařství, chirurgii ates-
tace z geriatrie výhodou,

•   licence ČLK pro výkon primáře,
•   výpis z rejstříku trestů (ne star-

ší 90 dnů),
•   osvědčení dle § 4 zákona  

č. 451/1991 Sb.,

•   souhlas s nakládáním s osobní-
mi údaji v rámci výběrového ří-
zení dle zákona č. 101/2000 Sb.

Písemné přihlášky s profesním ži-
votopisem, motivačním dopisem 
a návrhem koncepce vedení LDN 
(v max. rozsahu 3 str. formátu A4), 
výpisem z rejstříku trestů a doklady 
o dosaženém vzdělání posílejte do 
28. 8. 2015 do 12.00 hod. na adresu: 
Městská nemocnice Hořice, Riegro-
va 655, 508 01 Hořice s označením 
„Výběrové řízení primář/ka LDN“.

M151000646

Primář gynekologicko-
porodnického odd.

Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s.,
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice,
Orlickoústecká nemocnice
vyhlašuje výběrové řízení na obsa-
zení funkce:

   primář/primářka Gynekologicko-
-porodnického oddělení

Požadavky na uchazeče:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovaná způsobilost v obo-

ru gynekologie a porodnictví dle 
zák. č. 95/2004 Sb.,

•   zdravotní způsobilost a  bez - 
úhonnost,

•   minimálně 10 let praxe v oboru,
•   licence ČLK pro výkon funkce pri-

máře – vedoucího lékaře v oboru,
•   řídicí a organizační schopnosti, 

schopnost koordinace týmové 
práce, komunikační schopnosti

Nabízíme:
•   smluvní finanční podmínky,
•   zázemí silné a dynamicky se roz-

víjející společnosti,
•   práci na stabilizovaném pracovišti,
•   možnost sebevzdělávání,
•   zaměstnanecké benefity.

Místo výkonu práce: 
Orlickoústecká nemocnice
Písemné přihlášky doložené struk-
turovaným profesním životopisem, 
ověřenými fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci a výpisem z rejstříku 
trestů (ne starším 3 měsíců), sou-
hlasem s využitím poskytnutých 
osobních údajů pro účely výběrové-
ho řízení dle zák. č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, a koncep-
cí činnosti Gynekologicko-porod-
nického oddělení (max. 2 strany 
formátu A4) zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové ří-
zení – primář/-ka G-P, Orlickoús-
tecká nemocnice“ s uvedením ad-
resy podavatele nejpozději do 15. 9. 
2015 do 12.00 hodin na adresu: Ne-
mocnice Pardubického kraje, a. s., 
úsek personálního ředitele, Kyjev-
ská 44, 532 03 Pardubice.

M151000632

Více pozic
Nemocnice Vyškov, p. o.,
vypisuje výběrové řízení na obsa-
zení místa:

   lékař – geriatr
   lékař – urolog

Požadujeme:
•   lékaře s atestací v oboru geriat-

rie, urologie,
•   odbornou způsobilost k výkonu 

zdrav. povolání lékaře v ČR,
•   zdravotní způsobilost a trestní bez-

úhonnost dle zákona č.95/2004 Sb.,
•   licenci pro výkon lékaře,
•   nástup po dohodě.

Informace u náměstka pro zdravot-
ní péči, e-mail: pojezna@nemvy.
cz, tel.: +420 517 315 104

Písemné přihlášky doložte pře-
hledem dosavadní praxe, profes-
ním životopisem, doklady o vzdě-
lání a výpisem z rejstříku trestů, 
ne starším 3 měsíců.

M151000648

Zástupce primáře
AquaKlim, s. r. o.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

   zástupce primáře/primářky 
léčebně-rehabilitačního 
úseku Sanatorií Klimkovice 
(v blízkosti Ostravy)

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovanou způsobilost v obo-

ru RFM (FBLR) nebo neurologie,
•   odbornou způsobilost dle zák.  

č. 95/2004 Sb.,
•   řídicí, organizační a komunikač-

ní schopnosti,
•   schopnost aktivního, samostat-

ného jednání,
•   pracovitost, spolehlivost 

a odpovědnost,
•   zdravotní způsobilost a trestní 

bezúhonnost,
•   znalost práce na PC na uživatel-

ské úrovni.

Nabízíme:
•   zázemí velké a stabilní společnosti,
•   možnost ubytování nebo přidě-

lení služebního bytu v blízkosti 
místa výkonu práce,

•   nadstandardní finanční 
ohodnocení,

•   zaměstnanecké benefity (služeb-
ní automobil, mobilní telefon,  
5 týdnů dovolené),

•   možnost uplatňovat a rozvíjet 
vlastní nápady,

•   podporu odborného růstu a dal-
šího vzdělávání,

•   nástup po vzájemné dohodě.
Písemné přihlášky k výběrovému 
řízení zasílejte na adresu:  Sana-
toria Klimkovice, Personální od-
dělení, 742 84 Klimkovice-Hýlov 

nebo na e-mail: jklarova@san-
klim.cz M151000683

Volná místa
Lékaři

AquaKlim, s. r. o., 
Sanatoria Klimkovice 
(v blízkosti Ostravy)
přijme:

   lékaře/lékařky pro práci 
na dětskou léčebnu

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání lékařského směru,
•   specializovanou způsobilost v obo-

rech neurologie nebo dětská pe-
diatrie nebo RFM (FBLR),

•   odbornou způsobilost dle zák. 
č. 95/2004,

•   schopnost aktivního, samostat-
ného jednání,

•   pracovitost, spolehlivost a odpo- 
vědnost,

•   zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost.

Nabízíme:
•   zázemí velké a stabilní společnosti,
•   jednosměnný provoz,
•   možnost ubytování nebo přidě-

lení služebního bytu v blízkosti 
místa výkonu práce,

•   mzdu 65 000–85 000 Kč,
•   zajímavou stabilizační odměnu,
•   podporu odborného růstu a dal-

šího vzdělávání,
•   možnost uplatňovat a rozvíjet 

vlastní nápady,
•   nástup možný ihned nebo po-

dle dohody.

Strukturované životopisy zasílejte 
na adresu:  Sanatoria Klimkovice, 
Personální oddělení, 742 84 Klimko-
vice-Hýlov. Tel.: 556 422 122,  e-mail: 
jklarova@sanklim.cz M151000640

Fyzioterapeut/
ergoterapeut

AquaKlim, s. r. o., 
Sanatoria Klimkovice 
(v blízkosti Ostravy)
přijme:

   fyzioterapeuty/fyzioterapeutky
   ergoterapeuty/ergoterapeutky 
na dětskou léčebnu

Požadujeme:
•   středoškolské nebo vysokoškol-

ské vzdělání obor fyzioterapeut/
ergoterapeut,

•   dobrou nebo částečnou znalost 
angl. jazyka,

•   odbornou způsobilost podle záko-
na č.96/2004 Sb. v platném znění,

•   morální a  občanskou bez- 
úhonnost,

•   samostatnost, spolehlivost a ak-
tivní přístup,

•   schopnost týmové spolupráce.

Nabízíme:
•   zázemí velké a stabilní společnosti,
•   možnost ubytování nebo přidě-

lení služebního bytu v blízkosti 
místa výkonu práce,

•   podporu odborného růstu a dal-
šího vzdělávání,

•   možnost uplatňovat a rozvíjet 
vlastní nápady,

•   jednorázový náborový příspěvek,
•   další zaměstnanecké benefity,
•   nástupní mzdu 19 500 Kč,
•   mzdu registrovaného fyziotera-

peuta 21 000–33 000 Kč dle inter-
ního kariérního řádu,

•   nástup možný ihned nebo po-
dle dohody.

Žádosti o zaměstnání s profesním 
životopisem zasílejte na adresu: 
Sanatoria Klimkovice, personální 
oddělení, 742 84 Klimkovice-Hýlov.
Tel.: 556 422 122, e-mail: jklarova@
sanklim.cz M151000642

Logoped
AquaKlim, s. r. o., 
Sanatoria Klimkovice 
(v blízkosti Ostravy)
přijme:

   klinického logopeda/logopedku

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání zakončené státní zá-

věrečnou zkouškou z logopedie 
a surdopedie,

•   možno i absolvent – předpokla-
dy k zařazení do předatestační-
ho studia podmínkou,

•   zdravotní způsobilost a bezúhon-
nost podle zákona č. 95/2004 Sb.,

•   podmínkou aktivní znalost AJ, 
RJ výhodou,

•   aktivní přístup a ochotu se učit 
novým věcem.

 
Nabízíme:
•   zázemí velké a stabilní společnosti,
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