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n Výběrová řízení

Primář/primářka

Předseda představenstva 
Nemocnice Písek, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici primář/primářka 
interního oddělení.

Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, minimálně  
10 let praxe v oboru, 
specializovaná způsobilost, 
licence ČLK pro výkon vedoucího 
lékaře v oboru vnitřního lékařství, 
manažerské předpoklady, morální 
a občanská bezúhonnost.

Nabízíme: smluvní mzdu, 
benefity podle kolektivní 
smlouvy, pracovní pozici 
v akreditované nemocnici, 
možnost plné realizace v oboru, 
podporu osobního rozvoje 
i rozvoje oddělení. 

K přihlášce je nutné doložit: 
strukturovaný životopis, osobní 
dotazník, fotokopie dokladů 
o vzdělání, výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců) a návrh 
koncepce rozvoje interního 

oddělení v rozsahu maximálně  
2 stran A4.
Přihlášky se přijímají do 5. 3. 2010 
na adrese: Nemocnice Písek, a. s., 
sekretariát představenstva, Karla 
Čapka 589, 397 23 Písek.

Případné další informace na tel. 
sekretariátu 382 77 2001, nebo 
na kontaktní adrese předsedy 
představenstva:  
holan.jiri@nemopisek.cz
 ZDN 101001874

n Volná místa

Lékař/lékařka

IKEM, Radioizotopové 
pracoviště (oddělení 
nukleární medicíny)
přijme lékaře do ambulantního 
provozu.
Nástup podle dohody.
Písemné nabídky se stručným 
životopisem zasílejte na adresu: 
IKEM, Radioizotopové pracoviště, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.
Informace na tel. 241 721 386 nebo 
e-mail: jaol@ikem.cz
 ZDN 101002135

Lékař/lékařka

ONMB, a. s.
příjme do pracovního poměru 
lékaře na OKB. Atestace z interny 
vítána.
Předpokladem je zájem 
o klinickou biochemii, možnost 
odborného růstu a převzetí péče 
o pacienty v lipidové poradně.
Své životopisy zasílejte na adresu: 
Ing. Blanka Francová,  
V. Klementa 147, 293 01 Mladá 
Boleslav, nebo e-mail:
blanka.francova@onmb.cz, příp. 
tel. 326 743 301.
 ZDN 101002025

Lékař/lékařka

Podřipská nemocnice 
s poliklinikou  
Roudnice n. L., s. r. o.
přijme lékaře/lékařku pro oddělení 
RDG.
Jsme malá, rodinná soukromá 
nemocnice a chtěli bychom nabídnout 
volné pracovní místo lékaře RDG 
(možno i pro absolventy). 
Nemocnice sídlí v Roudnici nad 
Labem, což je asi 30 km od Prahy 
na sever po dálnici D8. 
Jestli se rozhodnete zvážit naši 
nabídku, zavolejte nebo napište 

na uvedené kontakty, popřípadě 
vás velmi rádi přivítáme přímo 
na osobním oddělení naší 
nemocnice. 

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, spolehlivost, flexibilnost, 
schopnost samostatné i týmové 
práce, znalost práce na PC (Word, 
Excel), ochota prohlubovat si 
vzdělání, čistý trestní rejstřík.
Nabízíme: zázemí úspěšné 
a stabilní firmy, moderní 
a příjemné pracovní prostředí,  
5 týdnů dovolené, možnost 
zajištění ubytování, závodní 
stravování, možnost dalšího 
profesního rozvoje, příspěvky 
na vzdělávání, zaměstnanecké 
výhody (rekreace, výročí, 
vitaminy), dopravní dostupnost 
(dálnice), nástupní plat podle 
vzdělání dohodou.
Nástup 1. 4. 2010.

Kontakt: Podřipská nemocnice 
s poliklinikou
Roudnice n. L., s. r. o., personální 
oddělení – sl. Zavadilová, 
Alej 17. listopadu 1101,
413 01 Roudnice nad Labem, 
www.pnsp.cz, personalni@pnsp.cz, 
tel. 416 858 338, 602 645 987.
 ZDN 101002028
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Sestra

Nestátní zdravotnické 
zařízení
přijme zdravotní sestru 
do studijního oddělení.
Podmínkou: základní znalost Aj
Kontakt: 222 510 607
 ZDN 101002036

Psycholog

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.
hledá psychologa na oddělení 
psychiatrie pro dospělé.
Počet volných míst: 1

Požadujeme: VŠ vzdělání 
psychologického směru, trvalý 
zájem o obor klinické psychologie 
a psychiatrie, započatý 
psychoterapeutický výcvik, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 96/2004 Sb., registrace v oboru 
klinický psycholog vítána, znalost 
práce na PC.

Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, příjemné pracovní 
prostředí, přátelský pracovní 
kolektiv, možnost ubytování, 
zaměstnanecké výhody (např. 

přísp. na stravování, přísp. 
na penzijní nebo životní pojištění, 
5 týdnů dovolené).

Kontakt: Ivana Manová, e-mail: 
ivana.manova@nemlib.cz,  
tel. 485 312 794.

Životopisy zasílejte na výše 
uvedenou e-mailovou adresu nebo 
poštovní adresu: Krajská 
nemocnice Liberec, a. s., Ivana 
Manová – personální oddělení, 
Husova 10, 460 63 Liberec 1-Staré 
Město.
 ZDN 101002045

Radiologický asistent/ka

Radiologické asistenty/ky 
pro RDG kliniku přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Nabízíme nadstandardní platové 
podmínky, vysoce odbornou 
a zajímavou práci na špičkovém 
pracovišti v moderním prostředí, 
možnost ubytování, závodní 
stravování, dodatkovou a další 
dovolenou a jiné zaměstnanecké 
výhody.

Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost podle zákona

č. 96/2004 Sb., osvědčení k výkonu
povolání bez odborného dohledu; 
počítačová vybavenost a praxe 
na MR vítána.
Nástup možný ihned.
Těšíme se na spolupráci.

Kontakt: Sláva Strnad, vedoucí
rad. asistent, tel. 224 962 266,  
e-mail: strnad.slava@vfn.cz
 ZDN 101001866

Zdravotní sestra

Nemocnice Blansko
přijme do hlavního pracovního 
poměru pro nově otevírané 
pracoviště jednodenní péče 
registrované zdravotní sestry se 
specializovanou způsobilostí 
v perioperační péči. 

Předpokládaný nástup do HPP  
k 1. 12. 2010, platové ohodnocení 
podle NV 564/2006 Sb., platová 
třída 11, jednosměnný provoz. 

Požadujeme morální a občanskou 
bezúhonnost, osvědčení 
o způsobilosti k výkonu povolání 
bez odborného dohledu,
PSS perioperační péče/
instrumentování na operačním 
sále. 

Další informace podá a přihlášky
přijímá hlavní sestra  
Mgr. Jana Klesková, e-mail: 
kleskova@nemobk.cz, tel. 
516 838 103.
 ZDN 101001871

Dermatolog

Hledáme kožního lékaře 
s atestací. www.achillea.cz, 
info tel. 603 222 123.
 ZDN 101000076

Lékař/lékařka

Panochova nemocnice 
Turnov s. r. o.
přijme do pracovního poměru:
l  lékaře ARO, atestace vítána
Žádosti zasílejte na e-mail:  
jiri.patka@nemtur.cz

l  lékaře na gynekologicko-
porodnické oddělení s atestací

Žádosti zasílejte na e-mail:  
ales.mikl@nemtur.cz

l  lékaře na ortopedické oddělení, 
atestace vítána

Žádosti zasílejte na e-mail:  
dalibor.durda@nemtur.cz
 ZDN 101000637

Inzerce 101002640  
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Lékař/lékařka

Poliklinika Budějovická 
Praha 4
přijme lékaře i na částečný úvazek 
v oboru: gynekologie, ortopedie, 
endokrinologie, kardiologie, 
hematologie, urologie, alergologie 
a imunologie.

Požadujeme specializovanou 
způsobilost v daném oboru.
Znalost angličtiny vítána.

Nabízíme zajímavé ohodnocení, 
podporu odborného růstu 
a dalšího vzdělávání, penzijní 
připojištění.
Nástup podle dohody.

Životopisy zasílejte na adresu: 
hana.zdenkova@mediconas.cz
 ZDN 101000961

Lékař/lékařka

Soukromé zdravotnické 
zařízení CLINICUM a. s. 
přijme:
l  praktického lékaře pro dospělé
l  kožního lékaře

Požadujeme: specializovanou 
způsobilost podle zákona  

č. 95/2004 Sb. v příslušném oboru, 
praxi v oboru, bezúhonnost, 
zodpovědnost, vstřícný přístup 
k pacientům.
Nabízíme: práci na HPP, plný 
i částečný úvazek, odpovídající 
mzdové ohodnocení, možnost 
dalšího vzdělávání, zaměstnanecké 
výhody.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Kontakt: tel. 266 006 384, e-mail: 
personalistika@euroclinicum.cz
 ZDN 101000914

Lékař/lékařka

Ambulance PL v Brně 
s kurativní i ZPP náplní
přijme lékaře/ku na částečný 
úvazek (2 dny v týdnu).
Vhodné jak pro naše kolegy 
důchodového věku, tak pro lékařky 
na MD s možností postupného 
navýšení na plný úvazek, event. 
i pro lékaře s interní atestací se 
zájmem o rekvalifikaci na PL.
Nástup 1. 9. 2010 (event. i dříve), 
příznivé platové podmínky.

Bližší informace na:  
info@tmhklinika.cz
 ZDN 101001709

Inzerce 101001880  
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