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Výběrové řízení
Ekonomický a provozně 
technický náměstek

Ředitelka Léčebných 
lázní Lázně Kynžvart 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   ekonomický a provozně 
technický náměstek

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ ekonomického směru 

(magisterského typu),
•   praxe ve vedoucí funkci 

minimálně 5 let,
•   zkušenosti v oblasti 

zdravotnictví výhodou,
•   organizační a řídicí 

předpoklady,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost,
•   uživatelská znalost PC,
•   řidičský průkaz skupiny B.

K přihlášce připojit:
•   životopis zaměřený  

na odbornou praxi,
•   doklady o vzdělání,
•   osobní dotazník,
•   doklady podle zákona 

č. 451/1991 Sb. v platném znění 
(osvědčení + čestné prohlášení),

•   výpis z rejstříku trestů  
ne starší než 3 měsíce,

•   prohlášení na ochranu osobních 
údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. 
a stručná koncepce ekonomického 
rozvoje organizace.

Písemnou přihlášku zasílejte 
do 3. 1. 2014 na adresu: 
Léčebné lázně Lázně Kynžvart, 
Lázeňská 295, 354 91 Lázně 
Kynžvart, a to v uzavřené 
obálce s označením: „Výběrové 
řízení – náměstek-ekonom“.

Další případné informace:  
tel.: 354 672 111,  
www.lazne-kynzvart.cz

ZDN M131000812

Volná místa
Více pozic

Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, s. r. o.,  
ve Vrchlabí
přijme: 
   primáře na dětské oddělení, 
zástupce primáře
   lékaře na dětské oddělení
   primáře na interní oddělení
   primáře na gynekologicko- 
-porodnické oddělení
   zástupce primáře
   lékaře na ARO
   gastroenterologa  
na zkrácený úvazek

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání, I. a II. atestaci, 

případně spec. způsobilost 
dle zákona č. 95/2004 Sb., 

•   praxi, odborné a řídicí 
schopnosti (primariát).

Kontakt: tel.: 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz

ZDN M131000815

Psychiatr
Dětská psychiatrická 
nemocnice Velká Bíteš
přijme do pracovního poměru 
na plný úvazek psychiatra. 
Nabízíme práci v erudovaném 
a kompaktním týmu a zajímavé 
finanční ohodnocení. 
Možnost nástupu od 1. 1. 2014. 
Atestace není podmínkou.
Zájemci se mohou hlásit na adrese: 
Dětská psychiatrická nemocnice, 
U stadionu 285, 595 01 Velká Bíteš; 

tel.: 566 531 431, 566 531 433; e-mail: 
dplvb.reditel@seznam.cz

ZDN M131000834

Lékař/ka – následná péče
Ředitel MEDI HELP, 
spol. s r.o., Masarykovo 
sanatorium Dobříš,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa lékaře 
v zařízení následné péče.
Podmínkou je atestace I. stupně  
z interny, chirurgie či neurologie.
Individuální mzdové podmínky 
budou dohodnuty dle kvalifikace 
při osobním jednání. 
Přihlášku s profesním životopisem 
zasílejte e-mailem na adresu: 
jn.mlezivova@seznam.cz

ZDN M131000829

Lékař/ka 
– závodní ambulance

Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,
přijme lékaře/-ky  
do závodní ambulance.

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost 

v oboru všeobecné lékařství, 
•   znalost práce na PC,
•   práci na plný úvazek.

Písemné nabídky s CV  
zasílejte e-mailem na adresu:  
jaroslava.kulhankova@fnmotol.cz

ZDN M131000825

Lékař/ka – chirurgie
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Kladně 
přijme na částečný  
nebo celý úvazek lékaře/-ku 
pro chirurgickou ambulanci.
Bližší informace:  
Valentina Tesařová,  
tel.: 312 619 126, 774 609 195.

ZDN M131000818

Lékař/ka – ortopedie
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Kladně 
přijme na částečný  
nebo celý úvazek lékaře/-ku  
pro ortopedickou ambulanci.
Bližší informace:  
Valentina Tesařová,  
tel.: 312 619 126, 774 609 195.

ZDN M131000821

Lékaři – mobilní hospic
Do týmu mobilního hospice
hledáme lékaře (PS) a lékaře- 
-pediatra (DPP). Nabízíme 
smysluplnou práci, zaměstnání 
ve stabilní společnosti  
s přátelskou atmosférou.
Více informací na webových 
stránkách www.mhondrasek.cz.  
Kontaktní osoba: Ing. Jitka 
Varechová, tel.: 602 563 020.

ZDN M131000870
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