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n Výběrová řízení 

Primář/primářka

Nemocnice Beroun
vypisuje výběrové řízení na místo 
primáře nově zřízeného lůžkového 
oddělení fyziatrie a rehabilitačního 
lékařství, poskytujícího včasnou 
léčebnou rehabilitaci.
Jde o pracoviště vzniklé v květnu 
2009, pro které v současnosti 
rekonstruují a rozšiřují nové 
prostory s plánovaným 
dokončením do konce r. 2010.

Požadavky: příslušná kvalifikace 
a praxe v oboru pro vedoucí místo, 
VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost, 
zkušenosti s poskytováním 
lůžkové rehabilitační péče, 
optimálně charakteru včasné 
léčebné rehabilitace (není 
podmínkou).
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.

Přihlášky s osobním a profesním 
životopisem zasílejte na adresu: 
Nemocnice Beroun,
sekretariát ředitelky, Prof. 
Veselého 493, Beroun 3 do 14 dnů 
po uveřejnění inzerátu ve 
Zdravotnických novinách.

l  lůžkové oddělení fyziatrie 
a rehabilitačního lékařství 
Nemocnice Beroun

přijme lékaře s kvalifikací v oboru, 
zdravotní způsobilostí 
a bezúhonností, znalostí práce na 
PC.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Písemné nabídky s profesním 
životopisem posílejte na 
e-mail: sekr@nember.cz

l  lůžkové oddělení fyziatrie 
a rehabilitačního lékařství 
Nemocnice Beroun

přijme lékaře se zájmem v oboru, 
nejlépe zařazeného do jeho 
přípravy (není podmínkou).
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Písemné nabídky s profesním 
životopisem posílejte na 
e-mail: sekr@nember.cz

l  lůžkové oddělení fyziatrie 
a rehabilitačního lékařství 
Nemocnice Beroun 

přijme ergoterapeuta(y) se zájmem 
o vybudování nově koncipovaného 
ergoterapeutického pracoviště 
oddělení.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Písemné nabídky s profesním 
životopisem posílejte na 
e-mail: sekr@nember.cz
 ZDN 101002972

Zástupce přednosty

Děkan lékařské fakulty UK 
v Plzni a ředitelka FN 
v Plzni
vypisují výběrové řízení na 
pracovní místo zástupce přednosty 
Kliniky zobrazovacích metod pro 
výchovnou a vědeckou činnost.
Pracoviště: Klinika zobrazovacích 
metod, FN Plzeň, alej Svobody 80.
Datum nástupu: 1. 4. 2010 (event. 
podle dohody).
Kvalifikační předpoklady: 
vysokoškolské vzdělání 
příslušného směru, vědecko-
pedagogická hodnost, kvalifikace 
a 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 
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 UK v Plzni, 
personální oddělení, Husova 3, 
306 05 Plzeň.
 ZDN 101002703

Akademický pracovník

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst VŠ pedagogů – 
akademických pracovníků:
l  1 asistent Ústavu fyzioterapie
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2010
Požadovaná výše úvazku: 0,3, tj. 
minimálně 12 hodin týdně

l  1 odborný asistent Ústavu 
fyzioterapie

Předpokládaný nástup: 1. 4. 2010
Požadovaná výše úvazku: 0,15, tj. 
minimálně 6 hodin týdně

Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání v příslušném nebo blízce 
příbuzném oboru, minimálně 
3 roky odborné praxe, osobnostní 
a profesionální předpoklady pro 
pedagogickou a vědeckou činnost, 
aktivní znalost světového jazyka, 
práce s PC, zdravotní způsobilost 
a morální bezúhonnost.
K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: vyplněný 
osobní dotazník, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 

profesní životopis s uvedením 
přehledu dosavadní odborné 
praxe.
Přihlášky zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrového řízení ve 
Zdravotnických novinách na 
Děkanát FZV UP, personální 
referát, tř. Svobody 8,  
771 11 Olomouc.
 ZDN 101002623

Náměstek/náměstkyně

Centrum kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie, 
Pekařská 53, 656 91 Brno
vypisuje výběrové řízení na funkci 
náměstka pro ekonomiku 
a hospodářsko-technické služby 
(dále HTS) s nástupem možným 
ihned.

Požadavky: VŠ vzdělání 
ekonomického nebo technického 
směru s min. praxí 5 let ve vedoucí 
funkci (vítána ve zdravotnictví), 
morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, organizační 
a komunikativní schopnosti, 
základní ekonomické znalosti 
a zkušenosti, znalost angličtiny.
K písemné přihlášce do 8. 3. 2010 
s označením „Výběrové řízení“ 
přiložte strukturovaný životopis, 
představu o koncepci řízení útvaru 
HTS (provoz, investice, MTZ, 
účetnictví, granty a vztahy se 
zdrav. pojišťovnami).

Žádosti posílejte na Ing. Janíčka – 
hl. ekonoma, tel. 543 182 501, 
e-mail: frantisek.janicek@cktch.cz
 ZDN 101002553

Primář/primářka

CLINICUM a. s. – člen 
skupiny EUROCLINICUM
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
primáře interního oddělení. 
Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, licence ČLK 
pro výkon funkce primáře NZZ, 
bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost, manažerské a morální 
předpoklady. 
Nabízíme: zajímavé odpovídající 
finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, možnost 
plné realizace v oboru, podporu 
osobního rozvoje i rozvoje 
oddělení podle záměru primáře. 

K přihlášce přiložte strukturovaný 
životopis, kopie dokladů 
osvědčujících požadovanou 
kvalifikaci, výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců).
Přihlášky zasílejte do 15. 3. 2010 
na adresu: CLINICUM a. s., 
personální oddělení, 
Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, 
nebo e-mailem na adresu: 
personalistika@euroclinicum.cz
 ZDN 101002556

Vrchní sestra

Ředitel Masarykova 
onkologického ústavu
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce: vrchní sestra 
Kliniky komplexní onkologické 
péče.
Kvalifikační předpoklady: 
způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry podle zákona 
č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických pracovnících, 
minimálně 10 let výkonu povolání 
všeobecné sestry na lůžkovém 
oddělení, organizační, 
komunikační a řídící schopnosti, 
vysokoškolské vzdělání 
a zkušenosti ve vedoucí funkci 
ve zdravotnictví výhodou, 
pedagogická a publikační aktivita 
výhodou.
Přihláška musí obsahovat název 
funkce (tj. vrchní sestra Kliniky 
komplexní onkologické péče) 
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, 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, pro účely 
výběrového řízení a předána 
k poštovní přepravě nebo osobně 
doručena nejpozději 4. března 
2010 (včetně) na adresu: 
Masarykův onkologický ústav, 
Oddělení personální a mzdové, 
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno.
 ZDN 101002561

Ředitel/ředitelka

Rada Pardubického kraje
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace 
Pardubického kraje: Zdravotnická 
záchranná služba Pardubického 
kraje se sídlem Průmyslová 450, 
530 03 Pardubice.
Bližší informace jsou zveřejněny 
na úřední desce Krajského úřadu 
Pardubického kraje a na webových 
stránkách www.pardubickykraj.cz
Přihlášky přijímá Krajský úřad 
Pardubického kraje, Odbor 
zdravotnictví, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice, 
tel. 466 026 444, popřípadě  
i 466 026 139 a 466 026 142, a to 
nejpozději do 10. března 2010. 
 ZDN 101002448
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Ředitel/ředitelka

Olomoucký kraj se sídlem 
Olomouc, Jeremenkova 40a, 
779 11,
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení místa ředitele/ředitelky 
Dětského centra Pavučinka 
Šumperk, příspěvkové organizace, 
se sídlem, Dr. E. Beneše 13, 
787 01 Šumperk. 
Termín doručení přihlášek: 
5. 3. 2010 do 12.00 hod.
Místo pro podání přihlášek: 
Krajský úřad Olomouckého kraje, 
Odbor zdravotnictví, 
Jeremenkova 40a, 
779 11 Olomouc.
Úplný text vyhlášení výběrového 
řízení obsahující podmínky 
výběrového řízení je zveřejněn na 
www.kr-olomoucky.cz/úřední 
deska/konkurzy.
 ZDN 101002452

Primář/primářka

Slezská nemocnice 
v Opavě, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
primář/primářka ortopedického 
oddělení.

Kvalifikační požadavky: VŠ 
lékařského směru, specializovaná 
způsobilost, příp. atestace II. st. 
v daném oboru, minimálně 10 let 
praxe v daném oboru, organizační 
a řídící schopnosti. 
K přihlášce nutno doložit: 
strukturovaný životopis, doklady 
o vzdělání a udělených titulech, 
osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., čestné prohlášení 
ve smyslu § 4 zákona 
č. 451/1991 Sb., platný výpis 
z rejstříku trestů, čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu není 
vedeno soudní řízení, a návrh 
koncepce řízení příslušeného 
útvaru. 
Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2010.
Přihlášky zasílat na adresu: Slezská 
nemocnice v Opavě, p. o., Miluše 
Gadowská, personální oddělení, 
Olomoucká 86, 746 79 Opava.
 ZDN 101002375

n Volná místa

Lékař/lékařka

Krajská nemocnice 
T. Bati, a. s., Zlín
přijme lékaře na odd. plastické 
chirurgie. 
Požadavky: ukončené VŠ vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, 
atestace I. st. z chirurgie nebo 
termín atestace do 1 roku, znalost 
oboru, manuální zručnost, znalost 
anglického jazyka, bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

Perspektiva: chirurgie ruky, 
rekonstrukční chirurgie 
a mikrochirurgie, výhledově 
estetická chirurgie.
Termín podání přihlášek 
do 31. 3. 2010.

Zájemci o bližší informace 
kontaktujte primáře MUDr. 
Martina Molitora, Ph.D., e-mailem 
na molitor@bnzlin.cz, příp. 
tel. 577 552 839.

Nabídky s profesním životopisem 
zasílejte písemně na adresu: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
Útvar lidských zdrojů, Havlíčkovo 
nábřeží 600, 762 75 Zlín, nebo 
e-mailem: dostalova@bnzlin.cz
 ZDN 101002700

Lékař/lékařka

Úrazová nemocnice v Brně
přijme 2 lékaře na rehabilitační 
odd. s odb. spec. v oboru 
rehabilitační a fyzikální medicína.

Info na tel. 545 538 712 – nám. pro 
LPP.
 ZDN 101002696

Více pozic

Vazební věznice Vězeňské 
služby ČR Praha-Pankrác
Nemocnice s poliklinikou přijme 
do pracovního poměru:
l  lékaře – internistu
Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, atestaci v oboru 
interního lékařství, praxi v oboru 
alespoň 3 roky, způsobilost 
k výkonu povolání podle zákona 
č. 95/2004 Sb., schopnost 
samostatného rozhodování, 
morální a občanskou 
bezúhonnost, práci s PC.

l  lékaře pro závodní preventivní 
péči

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, atestaci v oboru 
všeobecného lékařství, praxi 
v oboru alespoň 3 roky, 
způsobilost k výkonu povolání 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
schopnost samostatného 
rozhodování, morální a občanskou 
bezúhonnost, práci s PC.

l  lékaře oddělení poliklinických 
služeb

Požadujeme: vysokoškolské 
vzdělání, atestaci v oboru 
všeobecného lékařství, praxi 
v oboru alespoň 3 roky, 
způsobilost k výkonu povolání 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
schopnost samostatného 
rozhodování, morální a občanskou 
bezúhonnost, práci s PC.

Nabízíme: 14. platovou třídu/
stupeň podle praxe + zvláštní 

příplatky, 25 dnů dovolené + 5 dnů 
dodatkové, finanční příspěvek na 
dovolenou.

Písemné nabídky zasílejte e-mail: 
vvpankrac.pers@vez.pan.justice.cz
Bližší informace: ředitel 
nemocnice MUDr. Vach, 
tel. 261 033 000 nebo pers. odd. pí 
Houzarová, tel. 261 032 106.

l  všeobecnou sestru – 
instrumentářku na operační sál

Požadujeme: vzdělání Bc., vyšší 
odborné nebo SZŠ + PSS, 
osvědčení podle zákona 
č. 96/2004 Sb., minimální praxi na 
operačním sále 3 roky, práci s PC.

Nabízíme: 11. platovou třídu/
stupeň podle praxe + zvláštní 
příplatek, 25 dnů dovolené 
+ 5 dnů dodatkové, finanční 
příspěvek na dovolenou.

l  všeobecnou sestru na 
chirurgické oddělení (zástup za 
RD)

Požadujeme: vzdělání Bc., vyšší 
odborné nebo SZŠ + PSS, 
osvědčení podle zákona 
č. 96/2004 Sb., minimální praxi 
3 roky, práci s PC.

Nabízíme: 10. platovou třídu/
stupeň podle praxe + zvláštní 
příplatek, 25 dnů řádné dovolené 
+ 5 dnů dodatkové, finanční 
příspěvek na dovolenou.
Písemné nabídky zasílejte na 
e-mail: 
vvpankrac.pers@vez.pan.justice.cz

Bližší informace: hlavní sestra 
nemocnice pí Heinrichová, tel. 261 
033 001 nebo pers. odd. 
pí Houzarová, tel. 261 032 106.

Dále přijmeme na „Dohodu 
o pracovní činnosti“ 
l  lékaře v oboru: ORL, neurolog, 

dermatovenerolog 
Požadujeme: praxi v oboru, 
atestaci I. stupně, způsobilost 
k výkonu povolání podle zákona 
č. 95/2004 Sb., schopnost 
samostatného rozhodování, práci 
s PC.

l  všeobecnou sestru – sálovou 
sestru

Požadujeme: vzdělání Bc., vyšší 
odborné nebo SZŠ + PSS, 
osvědčení podle zákona 
č. 96/2004 Sb., minimální praxi na 
operačním sále 3 roky, práci s PC, 
výpis z RT.
Písemné nabídky zasílejte na 
e-mail: 
vvpankrac.pers@vez.pan.justice.cz

Bližší informace: ředitel 
nemocnice MUDr. Vach, 
tel. 261 033 000 nebo hlavní sestra 
pí Heinrichová, tel. 261 033 001, 

příp. pers. odd. pí Houzarová,  
tel. 261 032 106.
 ZDN 101002620

Pracovník

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Praze
hledá monitora klinických studií.
Klidná práce v kanceláři bez 
nároku na cestování.
Znalost Aj.
Kontakt 222 510 607.
 ZDN 101002617

Lékař/lékařka

Chrudimská nemocnice, a. s.,
chirurgické odd. přijme lékaře, 
i absolventa.
Pracoviště je akreditované jak pro 
všeobecnou chirurgii, tak pro 
traumatologii.
Je zde prováděna široká škála 
výkonů.
Nabízíme práci v přátelském 
prostředí, další vzdělávání 
a přípravu k atestaci v oboru.
Přihlášky zasílejte korespondenčně 
na adresu nemocnice Václavská 
570, 537 27 Chrudim, k rukám 
prim. MUDr. Vladimíra Ningera, 
Ph.D., nebo elektronicky na adresu 
ninger@nemcr.cz, tel. 605 780 634, 
469 653 411.
 ZDN 101002550

Lékař/lékařka

NZZ se zaměřením na 
pracovně lékařskou péči 
v ambulantních ordinacích
hledá lékaře/lékařku.
Místo výkonu práce: Praha
Požadujeme: odbornost 401 
pracovní lékařství, 001 praktické 
lékařství pro dospělé, 101 interní 
lékařství nebo hygiena práce; 
lékaře s atestací, v atestační 
přípravě nebo bez atestace.
Nadstandardní ohodnocení, 
interní odborné zaškolení, při 
dojíždějí služební auto.
Kontaktujte prosím: Ing. Naďa 
Vaňková, tel. 724 535 282, 
272 084 463, 
e-mail: jobs@kardia.cz
Poskytnutím svých osobních údajů 
zahrnutých do CV dává odesílatel 
souhlas k jejich zpracování 
a uchování v plném rozsahu 
v personální databázi společnosti 
KARDIA s. r. o., IČO 49356925, 
v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., a to na dobu do 
písemného odvolání tohoto 
souhlasu.
 ZDN 101002443

Lékař/lékařka

Rehabilitační klinika 
Malvazinky
přijme lékaře internistu se 
specializovanou způsobilostí 
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v oboru k práci na ambulanci 
kliniky, úvazek 0,5–1,0 podle 
dohody.
Znalost sonografie vítána. 
Nástup možný ihned.
Nabízíme: dobré platové 
podmínky, zaměstnanecké bonusy, 
příjemné pracovní prostředí.

Kontakt: e-mail: 
sequensova@mediterra.cz, 
tel. 251 116 653, e-mail: 
asistentkarkm@malvazinky.cz, 
tel. 251 116 604.
 ZDN 101002364

Lékař/lékařka

Nemocnice Písek a. s.
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru urologie, 
případně lékaře zařazeného do 
specializačního vzdělávání 
v uvedeném oboru, eventuálně 
i absolventa.

Nástup možný ihned.
Možnost ubytování, případně i byt.
Nadstandardní platové podmínky.
Konkrétní podmínky budou 
dohodnuty při osobním jednání.
Přihlášky zasílejte na ředitelství 
nemocnice – Karla Čapka 589, 
397 23 Písek.

Kontakt: tel. 382 772 001, 
e-mail: holan.jiri@nemopisek.cz
 ZDN 101002368

Lékař/lékařka

Vojenská nemocnice 
Olomouc
přijme do pracovního poměru 
lékaře/ku v oboru anesteziologie 
a resuscitace (ARO) s nástupem 
ihned.
Požadavky: vysokoškolské 
vzdělání, atestace II. stupně, 
specializovaná způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb. v oboru 
anesteziologie a resuscitace.
Nabízíme: dobré pracovní 
podmínky a odpovídající finanční 
ohodnocení.
Nástup možný ihned.
Kontakt: e-mail: drymlr@vnol.cz, 
www.vnol.cz
 ZDN 101002372

Sestra

Zdravotnické zařízení 
v Praze
přijme sestry v oboru 
anesteziologie, intenzivní péče.
Práce bez nočních služeb, HPP.
Tel. 241 470 764 (i záznamník).
 ZDN 101002140

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
přijme lékaře pro pracoviště: ARO, 
chirurgie, interna, neurologie, 
gynekologie, radiodiagnostické 
odd., hematologie, urologie, odd. 
klinické biochemie, plicní 
oddělení, dětské oddělení.

Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, nadstandardní 
finanční ohodnocení, týden řádné 
dovolené navíc. 

Bližší informace: e-mail: 
pavlina.simmerova@nemcl.cz, 
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz
 ZDN 101000750
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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
Inzerce 101003325  
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