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n Výběrová řízení

Vedoucí ústavu

Děkan Lékařské fakulty  
UK v Plzni
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa vedoucího ústavu 
biologie.
Pracoviště: Ústav biologie Lékařské 
fakulty v Plzni, Karlovarská 48, Plzeň.

Datum nástupu: 1. 3. 2010
Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného přírodovědeckého 
směru (včetně biomedicínských 
oborů), vědecko-pedagogická 
hodnost profesor nebo docent, 
kvalifikace v oboru, zejména 
publikační činnost a praxe v oboru.
Další požadavky: osobní 
a profesionální předpoklady pro
řízení odborného a vědeckého

kolektivu, morální bezúhonnost.
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
úředně ověřenými kopiemi 
dokladů o vzdělání a dosažených 
vědecko-pedagogických 
hodnostech, přehledem vědecké 
a publikační činnosti a čestným 
prohlášením o trestní 
bezúhonnosti je třeba zaslat do  
30 dnů od data zveřejnění 
výběrového řízení v hromadném 
sdělovacím prostředku s celostátní 
působností na adresu:  
Děkanát Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Plzni, 
personální oddělení, Husova 3,  
306 05 Plzeň.

ZDN 101000286

Primář/primářka

Nemocnice  
Brandýs nad Labem
vyhlašuje výběrové řízení na místo 
primáře interního oddělení.
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru interní 
lékařství.

Bližší informace na tel. 602 324 431, 
CV zasílejte na e-mail:  
semerad.tomas@nembnl.cz  
nebo vojtisek@medigroup.cz

ZDN 101000219

Primář/primářka

Ředitel Masarykova 
onkologického ústavu
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení funkce primář 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení.

Kvalifikační předpoklady: 
absolvent magisterského studijního 
programu v oboru všeobecné 
lékařství, specializovaná 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb. v oboru 
anesteziologie a intenzivní 
medicína, praxe v oboru 
minimálně 10 let, organizační 
a komunikační schopnosti,  
aktivní znalost anglického jazyka, 
zkušenosti v řídící funkci  
ve zdravotnictví výhodou, 
pedagogická a publikační aktivita 
výhodou.

Přihláška musí obsahovat název 
funkce (tj. primář 
anesteziologicko-resuscitačního 
oddělení) a zařízení, v němž má 
být funkce vykonávána  
(tj. Masarykův onkologický ústav), 
datum a vlastnoruční podpis.

Přihláška musí být doložena: 
vyplněným osobním dotazníkem, 
stručným životopisem s uvedením 
údajů o dosavadních 
zaměstnáních, ověřenými 
fotokopiemi dokladů o dosaženém 

vzdělání, osvědčením a čestným 
prohlášením podle § 4 zákona  
č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační 
zákon), výpisem 
z evidence rejstříku trestů  
ne starším než 3 měsíce (ke dni 
podání přihlášky), prohlášením 
o souhlasu s použitím osobních 
údajů uchazeče podle zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně 
některých zákonů, a předána 
k poštovní přepravě nebo osobně 
doručena nejpozději 2. února 2010 
(včetně) na adresu:  
Masarykův onkologický ústav, 
Oddělení personální a mzdové, 
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.

ZDN 101000086

Vedoucí pracovník

Oblastní nemocnice  
Náchod a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení vedoucího pracovního 
místa náměstek/náměstkyně 
ředitele pro léčebně preventivní 
péči Nemocnice Náchod.
Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru + specializovaná 
způsobilost, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., oprávnění ČLK  
k výkonu vedoucí funkce,  
10 let praxe ve zdravotnictví, 
komplexní znalost českého 
zdravotnictví a legislativy, dobré 
organizační, řídící a komunikační 
schopnosti, praxe ve vedoucí 
funkci vítána.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
odborné praxe, ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání, písemný 
souhlas s nakládáním s osobními 
údaji uchazeče, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců).
Nástup podle dohody.
Uzávěrka přihlášek:  
5. února 2010
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Oblastní nemocnice Náchod a. s., 
Mgr. Lukáš Holub, vedoucí 
oddělení personálního rozvoje 
a mezd, Purkyňova 446,  
547 69 Náchod.

ZDN 101000225

Lékař/lékařka

Přednosta Kliniky 
kardiologie IKEM
vypisuje výběrové řízení na místo 
odborného lékaře s praxí pro 
Oddělení neinvazivní kardiologie 
se zájmem o echokardiografii 
a další zobrazovací metody 
v kardiologii – NMR/CT.
Předpokladem je atestace 
z kardiologie a základní znalost 
angličtiny.
Nástup je možný ihned nebo podle 
dohody.
Přihlášky se strukturovaným In
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životopisem zasílejte do 3 týdnů  
od zveřejnění inzerátu  
na sekretariát Kliniky kardiologie 
IKEM, Vídeňská 1958/9,  
140 21  Praha 4, 
e-mail: pakw@ikem.cz

ZDN 101000248

Sekundární lékař

Přednosta Kliniky 
kardiologie IKEM
vypisuje výběrové řízení na místo 
sekundárního lékaře v přípravě na 
atestaci z kardiologie.
Předpokladem je atestace I. stupně 
z vnitřního lékařství nebo 
ukončení interního kmene 
(popř. výhled ukončení 
v nejbližších týdnech) a základní 
znalost angličtiny.
Nástup je možný ihned nebo podle 
dohody.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte do 3 týdnů  
od zveřejnění inzerátu na adresu 
IKEM, sekretariát Kliniky 
kardiologie, Vídeňská 1958/9,  
140 21 Praha 4-Krč, 
e-mail: pakw@ikem.cz

ZDN 101000245

n Volná místa

Radiologický asistent

Masarykův onkologický 
ústav 
přijme radiologického asistenta  
na Oddělení radiologické fyziky.
Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání, 
osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu v oboru 
radiologický asistent, uživatelská 
znalost práce s PC, pružnost, 
alespoň pasivní znalost AJ.
Popis práce: Zadávání 
a doplňování klinických informací 
do verifikačního systému 
radioterapie, práce se 
zdravotnickou dokumentací, 
zajišťování in vivo dozimetrie, 
spolupráce se zdravotnickým 
personálem při aplikaci 
ionizujícího záření.
Bližší informace  
na tel. 543 136 030,  
Ing. Vladimír Kovář,  
e-mail: kovar@mou.cz
Písemné přihlášky zasílejte  
na adresu:  
Masarykův onkologický ústav, 
oddělení personální a mzdové, 
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.

ZDN 101000283

Vedoucí lékař

Nemocnice Brandýs  
nad Labem
přijme pro nově otevřené oddělení 
lůžek následné péče vedoucího 
lékaře.
Bližší informace  
na tel. 602 324 431,  
e-mail: semerad.tomas@nembnl.cz, 
tel. 777 775 111, 
e-mail: vojtisek@medigroup.cz

ZDN 101000222

Lékař/lékařka

Dětské centrum Pavučinka 
Šumperk, p. o.
hledá lékaře se specializací 
způsobilosti v oboru dětské 
lékařství nebo PLDD.

Náplň práce: neonatologická péče, 
zdravotní dozor nad dětmi 
v kojeneckém ústavu a dětském 
domově, práce ve vývojové 
ambulanci po absolvování kurzu 
Vojtovy metody, plánované 
otevření ambulance PLDD v rámci 
zařízení.

Platové zařazení podle mzdového 
tarifu a možnost navýšení o osobní 
hodnocení.
Nástup podle dohody.
Kontakt: MUDr. Marie Nováková, 
ředitelka, tel. 583 214 309.

ZDN 101000229

Lékař/lékařka

Dopravní zdravotnictví a. s., 
Železniční poliklinika Plzeň
hledá lékaře – ušní, nosní, krční 
ordinace (ORL) – možno  
i na částečný úvazek.
Nástup podle dohody.
Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, zvýšená výměra 
dovolené o 1 týden.

Požadujeme: spolehlivost 
a příjemné vystupování.

Žádosti posílejte na adresu: 
Dopravní zdravotnictví a. s., 
Železniční poliklinika Plzeň, 
Švihovská 14, 301 48 Plzeň
Informace na tel. 972 523 221, 211, 
MUDr. Hana Komínková.

ZDN 101000239

Vedoucí laboratoře

Poliklinika Města  
Bystřice n. P. s. r. o.
hledá vedoucího biochemické 

laboratoře-odborného garanta.
Požadujeme VŠ vzdělání a atestaci 
z klinické biochemie, 10 let praxe 
v oboru.

Nabízíme práci v certifikované 
laboratoři v příjemném pracovním 
prostředí, smluvní mzdu 
a možnost ubytování.

Nástup ihned nebo podle dohody.
Kontakt: Ing. Jaroslava Chalupová, 
tel. 566 688 211,  
e-mail: chalupova@polby.cz

ZDN 101000089

Dermatolog

Hledáme kožního lékaře 
s atestací
www.achillea.cz,  
info na tel. 603 222 123.

ZDN 101000074

Lékař/lékařka

Hradecké oční sanatorium, 
Hradec Králové
přijme ambulantního  
lékaře/lékařku-oftalmologa na plný 
úvazek, nejlépe s atestací I. či II. st. – 
není podmínkou – na pozici 
samostatně pracujícího lékaře.
Nástup možný ihned.

Nabízíme možnost dalšího 
profesního růstu.
Možnost operativy jak dětských, 
tak dospělých pacientů (přední 
segment).
Kontakt: MUDr. D. Horecký,  
tel. 602 587 177,  
e-mail: horecky@ocni-sanatorium.cz

ZDN 101000081

Fyzioterapeut/ka

Poliklinika Kartouzská
přijme fyzioterapeuta (event. 
možnost pracoviště v Poliklinice 
Šustova, Praha 4)

Kontakt: Mgr. Hegerová,  
e-mail: hegerova@medifin.info, 
volejte event. po–pá 9–17 hodin  
na mobil: 777 660 228.

ZDN 900019237

Lékař/lékařka LSPP

Poliklinika Šustova
přijme pro nově zřizovanou LSPP 
(od 4/2010) lékaře/ky pro dospělé 
+ sestry.

Ordinační doba:  
po–pá: 19.00–07.00 hodin,  
so–ne a svátky: 24 hodin denně
Kontakt: Medifin, s. r. o., 
Poliklinika, Šustova ul. 1930,  
Praha 4, Mgr. Hegerová, 
e-mail: hegerova@medifin.info, 
volejte event. po–pá 9–17 hodin 
na mobil: 777 660 228.

ZDN 900019255     

personální 
inzerce
je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany 
nebo na e-mailové adrese:

kunova@mf.cz
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