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Výběrová řízení

Lékař
Přednosta  
Kliniky nefrologie 
Transplantcentra IKEM
vypisuje výběrové řízení na pozici: 
   Lékař na Kliniku nefrologie 
(doplnění/posílení 
stavu lékařů na KN)

Požadavky: 
•   aktivní znalost AJ 

slovem i písmem,
•  zájem o imunologii,
•  uživatelská znalost práce s PC.

Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na: 
sekretariát KN TC IKEM, 
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
nebo na e-mail: 
simona.ptackova@ikem.cz

ZDN A121004137

Přednosta
Děkan Lékařské fakulty 
UK v Plzni a ředitelka 
Fakultní nemocnice v Plzni 
vypisují, v souladu s článkem 
IV., bod 2 a 3, Dohody o vzájemné 
spolupráci v oblasti vzdělávání, 
vědeckovýzkumné práce 
a zdravotnictví, uzavřené 
mezi LF UK a FN, v souladu se 
Zákonem o zdravotních službách 
v platném znění, Zákonem 
o vysokých školách v platném 
znění a Řádem výběrového řízení 
Univerzity Karlovy, výběrové 
řízení na pracovní místo:
   Přednosta Ústavu  
soudního lékařství  
LF UK v Plzni a FN Plzeň

Kvalifikační předpoklady:
•  vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru (atestace 
ze soudního lékařství 
nebo patologie),

•  dosažení akademické hodnosti 
profesor nebo docent,

•  praxe v oboru,
•  publikační činnost.

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 
akademických hodnostech, 
přehledem vědecké a publikační 
činnosti a čestným prohlášením 
o trestní bezúhonnosti podle 
zákona č. 451/1991 Sb. zašlete 
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 A121004112

Vedoucí ústavu
Děkan 2. lékařské fakulty UK  
spolu s děkanem 3. lékařské 
fakulty UK v Praze 
vypisují výběrové řízení  
na dobu určitou na místo:
   Vedoucí Ústavu tělesné 
výchovy 2. a 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze

Požadavky na uchazeče:   
•  VŠ vzdělání,
•  specializace v daném oboru,
•  osobní a profesní předpoklady 
pro řízení ústavu,

•  pedagogická praxe v oboru.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/1991 Sb., spolu s čestným 
prohlášením, koncepcí pracoviště 
(maximálně 3 strany), výpisem 
z trestního rejstříku (ne starší než 
3 měsíce) a alespoň 2 referencemi 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát 2. LF 
UK v Praze, personální oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol.

ZDN A121003961

Přednosta
Děkan 2. lékařské fakulty UK 
v Praze a ředitel FN Motol 
vypisují výběrové řízení  
na dobu určitou na místo:
   Přednosta Neurologické kliniky 
2. LF UK v Praze a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
•  VŠ vzdělání lékařského směru,
•  specializace v příslušném oboru,
•  vědecko-pedagogický titul 

profesor nebo docent,
•  osobní a profesní předpoklady 

pro řízení kliniky,
•  pedagogická praxe v oboru,
•  vědecká a publikační činnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/1991 Sb., spolu s čestným 
prohlášením, koncepcí pracoviště 
(maximálně 3 strany),  
výpisem z trestního rejstříku  
(ne starší než 3 měsíce) a alespoň 
2 referencemi přijímá do 30 dnů  
po zveřejnění výběrového řízení: 
Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84,  
150 06, Praha 5 – Motol.

ZDN A121003957

Zástupce primáře 
LDN Rybitví, 
příspěvková organizace,
přijme:
   Zástupce primáře

Požadujeme:
•  občanskou a morální 
bezúhonnost,

•  specializovanou způsobnost 
v oboru geriatrie, 
případně interna,

•  zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
•  dobré platové podmínky,
•  zaměstnanecké benefity,
•  možnost ubytování.

Přihláška musí obsahovat:
•  stručný životopis s přehledem 
dosavadní praxe,

•  ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání,

•  výpis z rejstříku trestů  
(ne starší než 90 dnů).

Nástup možný ihned.

Bližší informace podá:
Mgr. Jana Tomšů, ředitelka, 
tel.: 724 793 298, 
e-mail: tomsu.ldn@seznam.cz.
Léčebna dlouhodobě nemocných, 
Činžovních domů 140,  
533 54 Rybitví

ZDN A121003950

Lékař
Ředitel Nemocnice 
Nymburk, s. r. o., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:
   Lékař gynekologicko- 
-porodnického oddělení

Požadujeme:
•  VŠ vzdělání lékařského směru,
•  absolvování kmene v oboru 

gynekologie a porodnictví,
•  zdravotní způsobilost,
•  trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
•  dobré pracovní podmínky,
•  odpovídající pracovní ohodnocení 
formou smluvní mzdy.

Nástup možný: duben 
– květen 2012.
Uzavření výběrového 
řízení: 13. 4. 2012.
Strukturovaný životopis 
s přehledem odborné praxe 
zasílejte na personální  
oddělení, e-mail:  
skupnikova.marie@nemnbk.cz

ZDN A121003945

Více pozic
Ředitelka Rokycanské 
nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pozic:

   Primář/primářka 
interního oddělení

Požadavky: I. a II. atestace v oboru 
interna nebo specializovaná 
způsobilost v oboru, společné 
požadavky viz níže.

   Náměstek/náměstkyně 
ředitele pro LPP

Požadavky: I. a II. atestace 
nebo specializovaná způsobilost 
v medicínském oboru,  
popř. atestace v oboru týkajícím 
se organizace zdravotnictví, 
společné požadavky viz níže.

   Vedoucí lékárny
Požadavky: atestace v oboru 
všeobecné lékárenství, 
specializace v oboru nemocniční 
lékárenství vítána.

Společné požadavky: 
• 10/10/6 let praxe v oboru, 
•  organizační a řídicí schopnosti, 
•  morální a občanská 
bezúhonnost, 

•  další specializace a znalost 
související legislativy výhodou. 

Přihlášku se strukturovaným 
profesním životopisem, 
stručnou představou o výkonu 
funkce, fotokopiemi dokladů 
o dosažené kvalifikaci, výpisem 
z rejstříku trestů ne starším než 
3 měsíce a čestným prohlášením 
o zdravotní způsobilosti 
zasílejte do 30. 4. 2012 v obálce 
s označením „Výběrové řízení“ na 
adresu: Rokycanská nemocnice, 
a. s., personální oddělení, 
Voldušská 750, 337 22 Rokycany.

ZDN A121003936

Vedoucí lékárník
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s., 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 
   Vedoucí lékárník 

Kvalifikační požadavky:
•  odborná způsobilost v oboru 
dle zákona č. 95/2004 Sb.,

•  specializovaná 
způsobilost v oboru,

•  praxe v oboru,
•  organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti.

Nabízíme:
•  nadstandardní finanční 

ohodnocení,
•  možnost ubytování,
•  práci v příjemném 
pracovním prostředí.

Přihláška musí obsahovat:
•  strukturovaný životopis,
•  veškeré doklady o dosaženém 
vzdělání (notářsky ověřené),

•  platný výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 3 měsíce),

•  vyplněný osobní dotazník  
(na vyžádání zašleme),

•  písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení,

•  vizi rozvoje oddělení lékárny 
v NsP Česká Lípa do roku 2013.

Vlastnoručně podepsanou 
přihlášku zasílejte nejpozději  
do 30. 4. 2012 (včetně) na adresu: 
NsP Česká Lípa, a. s.,  
Mgr. Pavlína Simmerová, ved.  
oddělení ŘLZ, Purkyňova 1849, 
470 77 Česká Lípa. Obálku 
označte: „NEOTVÍRAT – výběrové 
řízení – vedoucí lékárník“. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit, 
a to i bez udání důvodu. 

ZDN A121003932

Vedoucí laborant 
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:
   Vedoucí asistent 
radiodiagnostického oddělení

Kvalifikační požadavky:
•  odborná způsobilost v oboru 
dle zákona č. 96/2004 Sb.,

•  osvědčení k výkonu 
zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu,

•  specializovaná 
způsobilost v oboru.

Dále požadujeme:
•  nejméně 5 let výkonu 
povolání v oboru,

•  zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost,

•  organizační a řídicí schopnosti,
•  znalost práce na PC.

Přihláška musí obsahovat:
•  strukturovaný životopis,
•  doklady o dosaženém vzdělání, 

včetně osvědčení k výkonu 
ZPOD (notářsky ověřené),

•  platný výpis z rejstříku trestů 
(ne starší než 3 měsíce),

•  vyplněný osobní dotazník 
(na vyžádání zašleme),

•  písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení.

Vlastnoručně podepsanou 
přihlášku zasílejte nejpozději 
do 30. 4. 2012 (včetně) na 
adresu: NsP Česká Lípa, a. s., 
Mgr. Pavlína Simmerová,  
ved. oddělení ŘLZ,  
Purkyňova 1849, 470 77 
Česká Lípa. Obálku označte: 
„NEOTVÍRAT – výběrové řízení 
– vedoucí asistent RDG odd.“. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli výběrové řízení zrušit, 
a to i bez udání důvodu.

ZDN A121003929
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Primář/Primářka
Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pozice:
   Primář/Primářka 
radiodiagnostického oddělení  

Kvalifikační požadavky:
•  odborná způsobilost v oboru 

dle zákona č. 95/2004 Sb.,
•  specializovaná 

způsobilost v oboru,
•  licence ČLK k výkonu 

funkce primáře.

Dále požadujeme:
•  nejméně 10 let výkonu 

povolání v oboru,
•  zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost,
•  organizační a řídicí schopnosti,
•  znalost práce na PC.

Přihláška musí obsahovat:
•  strukturovaný životopis,
•  veškeré doklady o vzdělání vč. 

licencí ČLK (notářsky ověřené),
•  platný výpis z rejstříku 

trestů (ne starší 3 měsíců),
•  vyplněný osobní dotazník 

(na vyžádání zašleme),
•  písemný souhlas s nakládáním 

s osobními údaji v rámci 
výběrového řízení, 

•  vize rozvoje radiodiagnostického 
oddělení v NsP Česká Lípa  
do roku 2013.

Vlastnoručně podepsanou 
přihlášku zasílejte nejpozději do 
30. 4. 2012 (včetně) na adresu: 
NsP Česká Lípa, a. s.,  
Mgr. Pavlína Simmerová, ved.  
oddělení  ŘLZ, Purkyňova 1849, 
470 77 Česká Lípa. Obálku 
označte: „NEOTVÍRAT – výběrové 
řízení – primář/primářka RDG 
odd.“. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo kdykoli výběrové řízení 
zrušit, a to i bez udání důvodu. 

ZDN A121003925

Volná místa 
Lékaři

Dopravní zdravotnictví, a. s., 
přijme kolegy lékaře  
do těchto ordinací:
   Praktický lékař
   ORL
    Oční
   Neurologie
   RTG
   Ortopedie
   Urologie
   Gynekologie

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 na 
adresu: ladislav.bubnik@dzas.cz

ZDN A121004187

Lékař – plicní
Nemocnice Nový Jičín, a. s.,  
Purkyňova 2138/16, 
741 01 Nový Jičín, 
přijme lékaře – plicní.

Požadujeme:    
•  ukončené VŠ vzdělání,
•  odbornou způsobilost dle 

zákona. č. 95/2004 výhodou,
•  schopnost aktivního, 

samostatného jednání,
•  vstřícné chování a vystupování,
•  pracovitost, spolehlivost 

a odpovědnost.

Nabízíme: 
•  zázemí silné a dynamicky 

se rozvíjející společnosti,
•  práci v přátelském kolektivu,
•  možnost podílet se na 

rozvoji společnosti,
•  pracovní poměr na plný úvazek.

Platové podmínky: 
Nadstandardní, dohodou, 
individuální přístup.

Benefity: 
•  týden dovolené navíc,
•  příspěvek na stravování.

Termín nástupu: co nejdříve.

Kontakt: JUDr. Jana Brzósková,  
e-mail: jana.brzoskova@agel.cz;  
tel.: 724 343 855.

ZDN A121004056

Lékař
Celní správa ČR 
hledá lékaře.

Požadujeme:
•  atestaci z oboru všeobecné 

lékařství pro práci na úseku 
závodní preventivní péče,

•  způsobilost podle zákona 
č. 95/2004 Sb., 

•  praxi min. 10 let,
•  znalost práce na PC.

Nabízíme:
•  možnost smluvního platu,
•  dobré pracovní podmínky,
•  5 týdnů dovolené.

Kontakt: Ing. Mgr. Hana 
Novotná, tel.: 725 898 243,
e-mail: nabor@cs.mfcr.cz

ZDN A121004048

Lékař
Vazební věznice  
Praha-Ruzyně,  
Staré náměstí 3/12, Praha 6, 
přijme lékaře – práce 
s vězněnými osobami.

Požadujeme:
•  specializovanou způsobilost 

v oboru všeobecného 
praktického lékařství pro 
dospělé (atestace 1. stupně)

Nabízíme:
•  pracovní smlouvu na plný 

pracovní úvazek nebo kratší,
•  možná i dohoda 

o pracovní činnosti,
•  platové rozpětí podle délky 

praxe 40 100 Kč až 47 800 Kč,  
při kratším úvazku  
se plat poměrně krátí,

•  navíc 1 týden dodatkové 
dovolené,

•  dobré spojení MHD i vlakové.

Kontakt: e-mail: 
jhuzlikova@vez.ruz.justice.cz, 
tel.: 220 184 140; 728 468 761.

ZDN A121004044

Lékař
Stodská nemocnice, a. s.,  
Stod (Plzeňsko) 
obsadí pozici:
   Lékař/lékařka 
chirurgického oddělení 

Požadujeme: 
•  specializovanou způsobilost 

v oboru chirurgie, min. 
lékař s odbornou způsobilostí 
s certifikátem,

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

Nabízíme:
•  smluvní mzdu,
•  zaměstnanecké benefity,
•  5 týdnů dovolené,
•  možnost dalšího vzdělávání,
•  ubytování.

Nabídky se strukturovaným CV 
včetně profesního zasílejte na 
e-mail: kympergrova.zdenka@ 
nemocnice-stod.cz

ZDN A121003940

Všeobecná sestra
Soukromá klinika 
v centru Prahy 
přijme do svého kolektivu:
   Všeobecnou sestru se specializací 
pro instrumentování 
na operačním sále.

Požadujeme:
•  ÚSO + PSS,
•  registraci k výkonu 

zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu,

•  praxi v instrumentování 
v chirurgických oborech, 
plastická chirurgie výhodou,

•  nástup možný ihned.

   Všeobecnou sestru na 
lůžkové oddělení

Požadujeme:

•  ÚSO + PSS,
•  registraci k výkonu 

zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu,

•  praxe v oboru plastická 
chirurgie výhodou,

•  nástup možný ihned.

Nabízíme:
•  firemní benefity,
•  příjemné pracovní prostředí,
•  týden dovolené navíc.

CV zasílejte na e-mail: 
stanislavova@medicomvip.cz

ZDN A121004041

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme: 
   Primáře dětského oddělení
   Zástupce primáře 
dětského oddělení
    Zástupce primáře 
gynekologicko- 
-porodnického oddělení
     Zástupce primáře 

interního oddělení
   Primáře a zástupce primáře ARO
   Větší počet absolventů
   Obvodního lékaře
    Zástupce primáře  
oddělení následné péče

Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, organizační a řídicí 
schopnosti, praxe (funkční místa).

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

ZDN A121004038

Lékař – stomatolog
Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze 
přijme na plný/částečný 
úvazek lékaře – stomatologa.

Požadujeme: 
•  předepsanou kvalifikaci,
•  aktivní znalost angličtiny,

•  uživatelskou znalost PC,
•  flexibilitu, spolehlivost, 

zodpovědnost,
•  klientský přístup k pacientům.
 
Nabízíme: 
•  příjemné pracovní prostředí,
•  stabilní zázemí nadnárodní 

společnosti,
•  možnost dalšího vzdělávání,
•  odpovídající platové ohodnocení,
•  5 týdnů dovolené,
•  další firemní benefity.
 
Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail: 
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A121004034

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

ZDN A121004026

Lékař
Nemocnice Písek, a. s., 
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru 
anesteziologie a intenzivní 
medicíny, případně lékaře 
zařazeného do specializačního 
vzdělávání v daném oboru či 
absolventa lékařské fakulty.

Nabízíme: práci na akreditovaném 
pracovišti, možnost bezúplatného 
profesního růstu a dalšího 
vzdělávání, poskytnutí volna 
po službě, zajištění ubytování. 
Konkrétní mzdové a ostatní 
podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru.

Kontakt: Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 23 Písek, 
e-mail: sekretariat@nemopisek.cz,  
tel.: 382 772 001.

ZDN A121004016

personální inzerce 
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