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Výběrová řízení
Manažer/manažerka 
kvality

Nemocnice Valašské 
Meziříčí, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa:

• Manažer/manažerka kvality 

Požadujeme: 
•  vysokoškolské vzdělání, 

popř. VOV ve zdravotnictví,
•  praktické zkušenosti v oblasti 

kvality ve zdravotnictví,
•  flexibilitu, organizační, řídicí 

a komunikační schopnosti.

Nabízíme: 
•  smluvní mzdu,
•  zaměstnanecké benefity,
•  5 týdnů dovolené,
•  profesní růst,
•  v případě potřeby 

možnost ubytování.

Přihlášku do výběrového řízení 
doloženou strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadního zaměstnání 
a praxe, fotokopiemi dokladů 
o dosaženém vzdělání 
a platným výpisem z rejstříku 
trestů zasílejte do 9. 3. 2012  
na adresu: Personální odbor 
Nemocnice Valašské Meziříčí, 
a. s., Ing. Dagmar Limberská, 
U Nemocnice  980,  
757 42 Valašské Meziříčí,  
tel.: 571 758 103, e-mail: 
dasa.limberska@valmez.cz

ZDN A121002740

Přednostové
Děkan Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity 
spolu s ředitelem Fakultní 
nemocnice Ostrava 
vyhlašují výběrová řízení 
na obsazení místa:

•  Přednosta Anesteziologicko-
-resuscitační kliniky

Kvalifikační požadavky: 
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, 
vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), 
vědecko-pedagogická hodnost 
(doc., prof.), praxe minimálně 
10 let v oboru, pedagogická 
a publikační aktivita, morální 
bezúhonnost, organizační 
a řídicí schopnosti.

•  Přednosta Kliniky ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie

Kvalifikační požadavky: 
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 

v oboru orální a maxilofaciální 
chirurgie, vědecká hodnost 
(CSc., Ph.D.), vědecko- 
-pedagogická hodnost  
(doc., prof.), praxe minimálně 
10 let v oboru, pedagogická 
a publikační aktivita, morální 
bezúhonnost, organizační 
a řídicí schopnosti.

•  Přednosta 
Otorinolaryngologické 
kliniky

Kvalifikační požadavky: 
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
v oboru otorinolaryngologie, 
vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), 
vědecko-pedagogická hodnost 
(doc., prof.), praxe minimálně 
10 let v oboru, pedagogická 
a publikační aktivita, morální 
bezúhonnost, organizační 
a řídicí schopnosti.

•  Přednosta Ústavu 
laboratorní diagnostiky

Kvalifikační požadavky: 
VŠ vzdělání přírodovědného 
směru a získání specializované 
způsobilosti odborného 
pracovníka v laboratorních 
metodách, vědecká hodnost 
(CSc., Ph.D.), vědecko- 
-pedagogická hodnost  
(doc., prof.), praxe minimálně 
10 let v oboru, pedagogická 
a publikační aktivita, morální 
bezúhonnost, organizační 
a řídicí schopnosti.

K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní 
životopis, osobní dotazník, 
doklady o vzdělání 
a udělených titulech, 
přehled pedagogických 
a publikačních aktivit, 
osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb.,  
čestné prohlášení ve smyslu 
§ 4 zákona č. 451/1991 Sb., 
reference dvou odborných 
ručitelů, platný výpis 
z rejstříku trestů, čestné 
prohlášení uchazeče, že proti 
němu není vedeno soudní 
řízení, a návrh koncepce řízení 
příslušného pracoviště.

Přihlášky přijímá do 19. 3. 2012  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava, 
17. listopadu 1790, 
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN A121002737

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

•  Primář/primářka 
interního oddělení

•  Primář/primářka 
urologického oddělení

•  Primář/primářka 
ORL oddělení

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, příp. 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 55 Kroměříž, e-mail:  
vlasta.prochazkova@nem-km.cz

ZDN A121002732

Vrchní laborant
Náměstkyně ředitele 
pro ošetřovatelskou 
péči a kvalitu Městské 
nemocnice v Litoměřicích 
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

•  Vrchní laborant 
komplementu laboratoří

Požadované kvalifikační 
předpoklady: 
•  středoškolské vzdělání,

•  způsobilost k výkonu povolání  
zdravotního laboranta 
dle zák. 96/ 2004 Sb.,

•  specializovaná způsobilost 
v některém z oborů 
laboratorních metod 
a způsobilost k výkonu 
povolání bez odborného 
dohledu podmínkou,

•  odborná praxe min. 5 let,
•  VŠ vzdělání (Mgr., Bc.)  

výhodou,
•  zkušenost s vedením 

lidí a znalost práce 
na PC nezbytná.

Písemné přihlášky zasílejte 
nejpozději do 19. 3. 2012 na 
adresu: Městská nemocnice 
v Litoměřicích, sekretariát 
ředitele, Žitenická 18, 
412 41 Litoměřice. 
K přihlášce připojte ověřené 
kopie dokladů o vzdělání, 
platný výpis z rejstříku trestů, 
strukturovaný životopis 
s uvedením dosavadní praxe 
a prohlášení na ochranu 
osobních údajů podle zákona č. 
101/ 2000 Sb. v platném znění.

ZDN A121002728

Volná místa
Lékaři

Litomyšlská 
nemocnice, a. s.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře se specializovanou 
způsobilostí pro:

•  anesteziologicko- 
-resuscitační oddělení 

•  dětské oddělení

Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí, možnost dalšího 
vzdělávání, ubytování, 
5 týdnů dovolené.

Nabídky s profesním 
životopisem zasílejte 
na adresu: Litomyšlská 
nemocnice, a. s., personální 
oddělení – p. Irena Bartošová,
 J. E. Purkyně 652, 
570 14 Litomyšl.

ZDN A121002723

Lékaři
Dopravní 
zdravotnictví, a. s.,
přijme kolegy lékaře 
do těchto ordinací:

• Praktik
• ORL
• Oční
• Neurolog
• RTG 
• Ortoped
• Gastroenterolog
• Gynekolog

Možnost i částečných úvazků, 
nástup ihned nebo dle dohody.
Nabízíme firemní benefity, 
nadstandardní ohodnocení, 
37,5 hod./týden,  
stravování, 5 týdnů dovolené.

Nabídky s životopisem 
zasílejte e-mailem na adresu: 
ladislav.bubnik@dzas.cz
  ZDN A121002966

Lékař/lékařka
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace,
přijme lékaře/ku (urologa, 
gynekologa nebo chirurga)  
na urologické oddělení,  
se zájmem o chirurgické řešení 
inkontinence a rekonstrukční 
pánevní chirurgii.

Požadujeme:
•  ukončené vysokoškolské 

vzdělání,
•  atestace ve výše 

uvedených oborech vítána,
•  občanskou a morální 

bezúhonnost,
•  zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
•  velmi dobře vybavené 

pracoviště,
•  možnost kvalitního 

odborného růstu,
•  ubytování.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá primář 
MUDr. Miroslav Krhovský, 
tel.: 518 601 700,  
mobil: 606 777 130, e-mail:  
miroslav.krhovsky@seznam.cz
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
adresu: Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace, 
sekretariát, Strážovská 1247, 
697 33 Kyjov.

ZDN A121002715

Lékaři
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme na chirurgické oddělení:

•  Lékaře – i absolventa, 
praxe vítána. 

•  Lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru chirurgie 
nebo těsně před ní. 

Nabízíme pomoc vedení 
nemocnice při řešení bytové 
situace, možnost odborného 
růstu na akreditovaném 
pracovišti (akreditace pro 
vzdělávání v oboru chirurgie, 
dále akreditace SAK) a podporu 
dalšího vzdělávání v oboru.

Bližší informace podá
MUDr. Víšek, tel.: 461 569 323,  
e-mail: visek@nemsy.cz
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Písemné nabídky zasílejte  
na adresu: Svitavská 
nemocnice, a. s., ředitelství, 
Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy.

ZDN A121002705

Lékař
Nemocnice Český 
Krumlov, a. s.,
přijme lékaře na dětské 
oddělení, může být i absolvent 
(umožníme vzdělání v oboru).

Nabízíme výhodné 
mzdové podmínky 
a možnost ubytování. 
Bližší informace  
při osobním jednání.

Kontakt: MUDr. František 
Chromčák, primář oddělení, 
tel.: 777 362 676,  
e-mail: chromcak@nemck.cz

ZDN A121002698

Gynekolog
Nestátní ambulantní 
zdravotnické 
zařízení v Praze 
přijme gynekologa.

Požadujeme:
•  odbornou/specializovanou 

způsobilost v oboru 
gynekologie a porodnictví,

•  uživatelskou znalost PC,
•  klientský přístup k pacientům,
•  aktivní znalost angličtiny 

vítána, není podmínkou,
•  možný i částečný úvazek.
 
Nabízíme:
•  příjemné pracovní prostředí,
•  zázemí stabilní nadnárodní 

společnosti,
•  možnost dalšího vzdělávání,
•  zajímavé platové ohodnocení,
•  mobilní telefon,

•  5 týdnů dovolené,
•  další firemní benefity.

Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail:  
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A121002695

Internista/kardiolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme internistu nebo 
internistu/kardiologa.
Úvazek 0,5 (internista), 
0,5 (kardiolog), nebo 1/1 
(internista/kardiolog).
Možno i důchodce. 
Nástup dle dohody.
Info – tel.: 233 375 591.

ZDN A121001634

Gynekolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme do zavedené 
ambulance gynekologa. 
Možno i pro důchodce 
na částečný úvazek.
Nástup dle dohody. 
Info – tel.: 233 375 591.

ZDN A121001629

Vrchní sestra
Endokrinologický ústav, 
Praha 1, Národní 8,
přijme vrchní sestru.

Požadujeme: odbornou 
způsobilost, zkušenost na 
pozici vrchní sestry min. 2 roky, 
přirozenou autoritu, loajalitu.

Strukturované CV zasílejte na 
e-mail: lmekotova@endo.cz

ZDN A121002709

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně 
přijmou lékaře/lékařku 
pro léčebnu dospělých 
v Janských Lázních, 
vhodné i pro důchodce.

Požadujeme:
•  ukončené studium 

lékařského směru,
•  specializaci v oboru  

RFM, neurologie  
nebo vnitřní lékařství,

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

Nabízíme:
•  možnost kratšího úvazku,
•  nadstandardní mzdu,
•  služební telefon,
•  byt do 3 měsíců od nástupu.
Nástup možný ihned,  
případně dle dohody  
– nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky spolu se 
stručným životopisem se 
zaměřením na dosavadní 

odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace), fotokopii 
dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti 
nebo čestné prohlášení 
o trestní bezúhonnosti 
zasílejte na adresu: 
Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s. p., personální ref., 
náměstí Svobody 272,  
542 25 Janské Lázně 
nebo na e-mail: 
cervenao@janskelazne.com

ZDN A121002690

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, 
přijmou lékaře/lékařku 
pro dětskou léčebnu 
v Janských Lázních, 
vhodné i pro důchodce.

Požadujeme:
•  ukončené studium 

lékařského směru,
•  specializaci v oboru  

RFM, dětské lékařství  
nebo dětská neurologie,

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

Nabízíme:
•  možnost kratšího úvazku,
•  nadstandardní mzdu,
•  služební telefon,
•  byt do 3 měsíců od nástupu.
Nástup možný ihned,  
případně dle dohody  
– nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky spolu se 
stručným životopisem se 
zaměřením na dosavadní 
odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace), fotokopii 
dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti 
nebo čestné prohlášení 
o trestní bezúhonnosti 
zasílejte na adresu: 
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s. p., personální 
ref., náměstí Svobody 272, 
542 25 Janské Lázně 
nebo na e-mail:  
cervenao@janskelazne.com

ZDN A121001266

Lékaři
NZZ 
přijme PL, PLDD a gynekologa 
do zaměstnaneckého poměru. 
Nabízíme motivační 
ohodnocení a stabilní 
zaměstnání v Praze.
Kontakt: e-mail:  
daniela.pauknerova@
comitia-zdravotni.cz, 
tel.: 606 706 333.

ZDN A121001244 

personální inzerce 
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Inzerce A121001240

Inzerce A121002967
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