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Výběrová řízení

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

   Přednosta Kliniky tuberkulózy 
a respiračních nemocí

Kvalifikační požadavky: 
•  VŠ vzdělání lékařského směru, 
•  specializovaná způsobilost 

v oboru pneumologie  
a ftizeologie (tuberkulóza 
a respirační nemoci), 

•  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 
dětské neurologie

Kvalifikační požadavky: 
•  VŠ vzdělání lékařského směru, 
•  specializovaná způsobilost 

v oboru dětská neurologie, 
•  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 
radiodiagnostického

Kvalifikační požadavky: 
•  VŠ vzdělání lékařského směru, 
•  specializovaná způsobilost 

v oboru radiologie  
a zobrazovací metody, 

•  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 2. 4. 2012  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, 
FN Ostrava, 17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN A121003388

Přednosta
Ředitel Pardubické krajské 
nemocnice, a. s., a děkan 
Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice
vypisují výběrové řízení na 
obsazení vedoucího místa: 

   Přednosta Interní kliniky 

Kvalifikační požadavky:
•  VŠ vzdělání lékařského směru, 
•  specializace v oboru,
•  vědecko-pedagogický titul 

profesor nebo docent (habilitace 
ve smyslu platného VŠ zákona), 

•  předpoklady dle zákona 
č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 

•  osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
týmu kliniky, 

•  trestní a morální bezúhonnost.

Písemné přihlášky doložené 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů a výpisem z rejstříku 
trestů je nutno doručit 
nejpozději do 12. dubna 2012 
v obálce označené „výběrové 
řízení – neotvírat“ na adresu: 
Pardubická krajská nemocnice, 
a. s., personální oddělení, 
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN A121003394

Primář
Ředitel Nemocnice 
Nymburk, s. r. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/primářka 
chirurgického oddělení 

Požadujeme: 
•  VŠ vzdělání lékařského směru,
•  specializovanou 

způsobilost v oboru dle 
zákona č. 95/2004 Sb.,

•  licenci ČLK pro výkon funkce 
vedoucího lékaře – primáře  
pro uvedený obor,

•  organizační a komunikační 
schopnosti,

•  občanskou a morální 
bezúhonnost.

Nabízíme: 
•  dobré pracovní podmínky,
•  odpovídající finanční ohodno-

cení formou smluvní mzdy.

Nástup možný: duben 2012.
Uzavření výběrového 
řízení: 23. 3. 2012.
Strukturovaný životopis 
s přehledem odborné praxe 
zasílejte na personální 
oddělení, e-mail: 
skupnikova.marie@nemnbk.cz

ZDN A121003400

Vedoucí lékař
Ředitel Nemocnice 
Nymburk, s. r. o.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

   Vedoucí lékař oddělení 
jednodenní chirurgie

Požadujeme: 
•  VŠ vzdělání lékařského směru,
•  specializovanou způsobilost 

v oboru dle zák. č. 95/2004 Sb.,
•  licenci ČLK pro výkon 

funkce vedoucího lékaře – 
primáře pro uvedený obor,

•  organizační a komunikační 
schopnosti,

•  občanskou a morální 
bezúhonnost.

Nabízíme: 
•  dobré pracovní podmínky,
•  odpovídající finanční ohodno-

cení formou smluvní mzdy.

Nástup možný: duben 2012.
Uzavření výběrového 
řízení: 23. 3. 2012.
Strukturovaný životopis 
s přehledem odborné praxe 
zasílejte na personální 
oddělení, e-mail: 
skupnikova.marie@nemnbk.cz

ZDN A121003397

Primář
Oblastní nemocnice 
Jičín, a. s., Bolzanova 
512, 506 43 Jičín, 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa:

   Primář radiodiagnostického 
oddělení

Požadujeme: 
•  specializovanou způsobilost 
•  licenci ČLK k výkonu vedoucího 

lékaře – primáře v oboru 
radiologie a zobrazovací 
metody (radiodiagnostika), 

•  organizační a řídicí schopnosti, 
•  zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost.

Nabízíme: 
•  odměňování podle 

manažerské smlouvy, 

•  zaměstnanecké benefity.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá MUDr. 
Martin Šimák, tel. 493 582 111, 
e-mail: martin.simak@nemjc.cz
Písemné přihlášky s profesním 
životopisem zasílejte na 
sekretariát ředitelky nejpozději 
do 30. dubna 2012.

ZDN A121003391

Zástupce primáře
Ředitel Nemocnice Mělník, 
Mělnická zdravotní, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na funkci:

   Zástupce primáře 
neonatologicko- 
-pediatrického oddělení 

Požadujeme:
•  VŠ vzdělání v oboru,
•  specializovanou způsobilost 

v oboru neonatologie nebo 
specializovanou způsobilost 
v oboru pediatrie dle zákona  
č. 95/2004 Sb.,  platném znění, 

•  praxi v oboru,
•  zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., platném znění,

•  morální kvality 
a komunikační schopnosti,

•  schopnost koordinace 
týmové práce.

Nabízíme:
•  práci v soukromé společnosti 

s možností inovativního 
vedení oboru v nemocnici 
regionálního typu, 

•  nově vybavené a rekonstruo-
vané neonatologické oddělení, 

•  možnost rozvoje nového typu 
péče (dětský stacionář), 

•  smluvní finanční podmínky.

Péče o děti v Nemocnici Mělník 
je rozdělena na neonatologické 
oddělení s intermediální 
péčí (854 dětí v roce 2011), 
připravovaný dětský stacionář 
(5 lůžek) a ambulantní část. 

Písemné přihlášky se 
strukturovaným životopisem 
zaměřeným na odbornou 
praxi, ověřenými kopiemi 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
výpisem z trestního rejstříku 
(ne starším než 3 měsíce) 
a prohlášením o souhlasu 
s použitím osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb. zašlete 
do 30. 3. 2012 na ředitelství 
Mělnické zdravotní, a. s., 
Nemocnice Mělník, Pražská 528, 
276 01 Mělník, v obálce označené 
heslem „Výběrové řízení“.

Další informace poskytne  
MUDr. Tomáš Jedlička, ředitel, 
tel. 315 639 100,  

e-mail: tomas.jedlicka@
nemocnicemelnik.cz

ZDN A121003384

Primář
Ředitel Nemocnice Mělník, 
Mělnická zdravotní, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na funkci:

   Primář neonatologicko- 
-pediatrického oddělení 

Požadujeme:
•  VŠ vzdělání v oboru,
•  specializovanou způsobilost 

v oboru neonatologie 
nebo specializovanou 
způsobilost v oboru pediatrie 
(za předpokladu, že 
zástupce primáře bude mít 
specializovanou způsobilost 
v oboru neonatologie)  
dle zákona č 95/2004 Sb.,  
v platném znění,

•  licenci ČLK pro výkon 
funkce primáře – vedoucího 
lékaře v oboru neonatologie 
(dětské lékařství),

•  praxi v oboru,
•  zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost dle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění,

•  řídicí a organizační schopnosti,
•  komunikační schopnost,
•  schopnost koordinace 

týmové práce.

Nabízíme:
•  práci v soukromé společnosti 

s možností inovativního 
vedení oboru v nemocnici 
regionálního typu, 

•  nově vybavené 
a rekonstruované 
neonatologické oddělení, 

•  možnost rozvoje nového typu 
péče (dětský stacionář), 

•  smluvní finanční podmínky.

Péče o děti v Nemocnici Mělník 
je rozdělena na neonatologické 
oddělení s intermediální 
péčí (854 dětí v roce 2011), 
připravovaný dětský stacionář 
(5 lůžek) a ambulantní část. 
Náplní funkce primáře je 
vedení a další rozvoj oddělení. 

Písemné přihlášky se 
strukturovaným životopisem 
zaměřeným na odbornou praxi, 
ověřenými kopiemi dokladů 
o dosažené kvalifikaci, stručnou 
koncepcí vedení oddělení, 
výpisem z trestního rejstříku 
(ne starším než 3 měsíce) 
a prohlášením o souhlasu 
s použitím osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb. zašlete  
do 30. 3. 2012 na ředitelství 
Mělnické zdravotní, a. s.,  
Nemocnice Mělník, Pražská 528, 
276 01 Mělník, v obálce označené 
heslem „Výběrové řízení“.

12. 3. 2012
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Další informace poskytne 
MUDr. Tomáš Jedlička, 
ředitel, tel. 315 639 100, 
e-mail: tomas.jedlicka@
nemocnicemelnik.cz

ZDN A121003381

Volná místa

Lékař/lékařka
Nemocnice Kyjov, 
příspěvková organizace,
přijme: 

   lékaře/lékařku na 
oddělení neurologie

Požadujeme:
•  VŠ vzdělání lékařského směru,
•  atestaci II. stupně nebo 

specializovanou způsobilost 
v oboru neurologie,

•  členství v ČLK s platnou 
licencí vedoucího lékaře,

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

Nabízíme:
•  možnost dalšího vzdělávání,
•  výborné mzdové podmínky,
•  ubytování.

Nástup možný ihned.
Bližší informace podá MUDr. 
Richard Strýček, tel. 725 619 650.

V případě Vašeho zájmu zašlete 
profesní životopis na adresu: 
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
organizace, sekretariát, 
Strážovská 1247, 697 33 Kyjov
nebo na e-mail: 
sekretariat@nemkyj.cz

ZDN A121003378

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 či 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, 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, e-mail: 
cervenao@janskelazne.com

ZDN A121003370 

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),

 •  podporu dalšího 
vzdělávání v oboru.

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

ZDN A121002705

Oftalmolog
NsP Kralupy nad Vltavou
přijme do ambulance 
oftalmologa.
Možné i na vlastní registraci.
Tel.: 602 326 767, PhDr. Matoušek,
e-mail: matousek.v@seznam.cz

ZDN A121003374

personální inzerce 
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Inzerce A121003616
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