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n Výběrová řízení 

Přednosta
Děkan lékařské fakulty MU 
spolu s ředitelem FN Brno,
vypisují výběrové řízení na 
obsazení místa přednosty Interní 
hematoonkologické kliniky. 

Kvalifikační požadavky: VŠ 
vzdělání lékařského směru, diplom 
(doklad) o specializované 
způsobilosti k výkonu povolání 
lékaře v oboru „hematoonkologie 
a transfúzní lékařství“ vědecko-
pedagogický titul profesor nebo 
docent, habilitace ve smyslu 
platného VŠ zákona, předpoklady 
podle zákona č. 451/91 Sb., 
osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu kliniky ústavu, 
morální bezúhonnost. 
Přihlášky doložené 
strukturovaným životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., přehledem vědecké 
a publikační činnosti, 
doporučením dvou odborných 
ručitelů zašlete do 30 dnů ode dne 
zveřejnění ve Zdravotnických 
novinách na personální oddělení 
Lékařské fakulty MU,  
Komenského nám. 2, 662 43 Brno.
Informace na tel. 549 494 156 
nebo 5302.
 ZDN 101003489

Primář/primářka

Nemocnice Ivančice, 
příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na

obsazení funkce primář/primářka 
gynekologicko-porodní oddělení.
Požadavky: lékař se specializací 
v oboru gynekologie-porodnictví, 
licence ČLK pro výkon funkce 
ved. lékaře nebo primáře v oboru, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost.

Písemné přihlášky s profesním 
životopisem, doklady o vzdělání, 
licencí ČLK a aktuálním výpisem 
z rejstříku trestů zasílejte na adresu 
Nemocnice Ivančice, p. o., 
personální odd., Široká 16,  
664 95 Ivančice.
Uzávěrka přihlášek je do dvou 
týdnů od zveřejnění inzerce.
Předpokládaný nástup  
od 1. 5. 2010.

Pro uchazeče možnost ubytování 
v areálu nemocnice.
 ZDN 101003435

Vrchní sestra

Léčebné lázně Mariánské 
Lázně a. s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestry.

Požadavky: SZŠ, specializace I a II 
vítána, znalost práce na PC, 
aktivní znalost dvou svět. jazyků, 
praxe v oboru nutná, organizační 
schopnosti.

Nabízíme: zázemí mezinárodní 
společnosti, možnost ubytování, 
možnost dalšího vzdělávání, 
širokou nabídku benefitů.
Nástup podle dohody.
Termín podání přihlášky

do 31. 3. 2010 na adresu:  
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s, 
Jitka Ďurčová, personální oddělení, 
Masarykova 22, 253 29 Mariánské 
Lázně, tel. 354 661 702, e-mail: 
durcova@badmarienbad.cz 
 ZDN 101003442

Staniční sestra

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení staniční sestru pro 
geriatrické oddělení.

Požadavky: odborná a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 96/2004 Sb., 
nejméně 5 let výkonu 
zdravotnického povolání, PSS 
v geriatrii či managementu 
výhodou, organizační, 
komunikační a řídicí schopnosti, 
dobrá znalost práce s PC.

Požadované doklady k přihlášce: 
strukturovaný životopis 
s přehledem dosavadní odborné 
praxe, doklady o odborné 
způsobilosti (kopie vysvědčení), 
doklad o bezúhonnosti (výpis 
z rejstříku trestů), doklad 
o zdravotní způsobilosti, osvědčení 
o způsobilosti k výkonu činnosti 
bez odborného dohledu.

Nástup podle dohody.
Kontakt: vrchní sestra  
Mgr. Eva Brezíková,  
tel. 261 082 539,  
e-mail: eva.brezikova@ftn.cz
 ZDN 101003196

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního 
řízení lékaře/lékařku pro 

pneumologickou kliniku 1. LF UK.
Požadujeme: zájem o obor, atestaci
v oboru pneumologie a ftizeologie, 
popřípadě vítáme zařazení do 
oboru pneumologie a ftizeologie, 
zájem o pneumologickou 
cytodiagnostiku vítán.

Nabízíme: pracovní poměr na 
dobu neurčitou na největší plicní 
klinice v ČR, zajímavou práci na 
nadstandardně vybaveném 
pracovišti, možnost vzdělávání, 
včetně postgraduálního vědeckého 
studia, odpovídající platové 
podmínky, zaměstnanecké 
benefity.

Nástup podle dohody.
Kontakt: pí Renata Štilcová,  
tel. 261 082 372,  
e-mail: renata.stilcova@ftn.cz
 ZDN 101003088

n Volná místa

Lékař/lékařka

Nemocnice Tábor, a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro psychiatrické oddělení.
Požadavky: odborná, morální 
a zdravotní způsobilost v souladu 
se zákonem č. 95/2004 Sb., 
zařazení v oboru vítáno, 
akceptujeme i absolventy VŠ.

Nabízíme: plný pracovní úvazek, 
možnost ubytování na ubytovně 
nemocnice, trvalý pracovní poměr, 
specializovanou způsobilost 
v oboru psychiatrie podle zákona 
č. 95/2004 Sb., případně zařazení 
do specializačního vzdělávání 
v oboru psychiatrie vítáno.

Nástup ihned, popřípadě podle 
dohody.

Bližší informace podá:  
MUDr. Kateřina Volfová, primářka 

Inzerce 101003109  

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
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psychiatrického oddělení,  
tel. 381 606 700.
Písemné nabídky zasílejte 
elektronicky na adresu:  
katerina.volfova@nemta.cz,  
poštou na adresu Nemocnice 
Tábor, a. s., Kpt. Jaroše 2000,  
390 03 Tábor, nebo doručte  
osobně na personální oddělení  
NT, a. s.
 ZDN 101003447

Sekundární lékař

Klinika 
hepatogastroenterologie 
IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 
4
přijme sekundárního lékaře na 
lůžkové oddělení.
Požadujeme zájem o obor 
a znalost anglického jazyka.
Zájem o vědeckou činnost je vítán, 
není však podmínkou.
Nabízíme zajímavou práci, 
příjemné pracovní prostředí 
a možnost dalšího vzdělávání.
Pro mimopražské uchazeče 
možnost kvalitního ubytování.
Své strukturované životopisy 
zasílejte na e-mail: hedr@ikem.cz
 ZDN 101003206

Lékař/lékařka

Soukromé ZZ CLINICUM a. s. 
– člen skupiny 
EUROCLINICUM 
přijme odborného lékaře 
endokrinologa. 

Požadujeme: specializovanou 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb. v oboru 
endokrinologie, praxi v oboru, 
bezúhonnost, zodpovědnost, 
vstřícný přístup k pacientům.

Nabízíme: práci na plný i částečný 
úvazek v nově zrekonstruované 
ambulanci, zajímavé finanční 
ohodnocení, podporu dalšího 
vzdělávání.

Nástup: 1. 4. 2010 nebo podle 
dohody.
Kontakt: tel. 266 006 384, e-mail: 
personalistika@euroclinicum.cz
 ZDN 101003357

Lékař/lékařka

Klinika anesteziologie 
a resuscitace, 
Kardiocentrum IKEM
přijme sekundárního  
lékaře/lékařku s minimální praxí  
3 roky v oboru A + R.
Vítán zájem o kardioanestezii 
a intenzivní péči, 
kardiochirurgické pacienty, 
echokardiografii.

Pro mimopražské uchazeče 
možnost kvalitního ubytování.

Písemné přihlášky zasílejte na 
sekretariát KAR IKEM,  
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
nebo na e-mail: rora@ikem.cz
 ZDN 101003203

Reprezentant
Dodavatel spotřebního 
lékařského 
a laboratorního materiálu
hledá reprezentanta pro oblast 
severní Moravy.
Možný souběh s jinou 
(nekonkurenční) činností.
Odměňování provizní formou  
na ŽL.

Odpovědi na inzerát výhradně 
e-mailem: vanek@inset.cz
 ZDN 101003193

Radiolog 
– odborný zástupce

Hledáme lékaře – 
odborného zástupce pro 
ambulantní RTG pracoviště 
na částečný úvazek nebo 
brigádně.
Místo pobytu nerozhoduje.

Kontakt: 732 713 851, e-mail: 
venceslava.svobodova@klinneuro.cz
 ZDN 101003126

Lékař/lékařka

Porodnicko-gynekologické 
oddělení ONMB, a. s.
přijme lékaře s atestací v oboru 
gynekologie-porodnictví na pozici 
zástupce primáře.

Platové podmínky velmi dobré.
Možnost ubytování.
Nástup možný ihned.

Nabídky se strukturovaným 
životopisem zasílejte na adresu 
prim. MUDr. Martin Pán,  
V. Klementa 147,  
293 01 Mladá Boleslav, nebo 
e-mailem: martin.pan@onmb.cz 
 ZDN 101003131

Vedoucí oddělení

Krajská nemocnice  
Liberec, a. s.
přijme vedoucí oddělení 
zdravotnické techniky.
Počet volných míst: 1

Požadujeme: VŠ vzdělání 
elektrotechnického směru 
(upřednostňujeme obor 
biomedicínský inženýr), praxe  
ve zdravotnictví vítána, 
manažerské dovednosti, 
organizační a řídicí schopnosti, 
aktivní znalost Aj výhodou, 

znalost práce na PC, trestní 
bezúhonnost.
Nabízíme: nástupní plat 35 000 Kč, 
příjemné pracovní prostředí, 
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 101002965

Lékař/lékařka

Podhorská nemocnice 
v Bruntále
přijme lékaře na chirurgické odd., 
odd. jednodenní chirurgie (one 
day surgery), interní odd., 
lůžkovou rehabilitaci.
Jsme akreditovaná nemocnice.

Velmi dobré pracovní podmínky, 
zaměstnanecké benefity, 100 tisíc 
Kč náborový příspěvek.

Informace na  
tel. 00420 606 668 201,  
e-mail: olejnik1@seznam.cz
 ZDN 101002959

Ortoped

NZZ Poliklinika Prosek a. s., 
Lovosická 40, Praha 9
přijme ortopeda.
Požadujeme: spec. způsobilost 
podle zákona č. 95/04 Sb. 
v příslušném oboru.

Nabízíme: práci na HPP, plný či 
částečný úvazek, odpovídající 
mzdové ohodnocení, možnost 
dalšího vzdělávání, zaměstnanecké 
výhody.

Nástup možný ihned nebo podle 
dohody. 

Kontakt: pí Prchalová,  
tel. 266 010 106, e-mail: 
prchalova.o@poliklinikaprosek.cz
 ZDN 101002962

www. ZDN.cz

Inzerce 101002666  
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Zástupce primář

Městská nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace
přijme lékaře na pozici zástupce 
primáře – oční oddělení.

Kvalifikační předpoklady: 
specializovaná způsobilost 
v oboru, 10 let praxe.

Nástup možný ihned.
Písemné žádosti včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail:  

jana.aserova@mnof.cz.  
Bližší informace naleznete na: 
www.mnof.cz 
 ZDN 101002953

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice 
Příbram, a. s.,  
se sídlem Podbrdská 269,  
261 95 Příbram V-Zdaboř
přijme do pracovního  
poměru lékaře na oddělení 
hematologie a transfuzní stanice

 s atestací nebo alespoň 
v předatestační přípravě.
Nestátní zdrav. zařízení, nástup 
možný ihned, přechodné 
ubytování v místě lze zajistit.

Písemné nabídky zasílejte  
na adresu  
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., 
personální oddělení, 
Podbrdská 269,  
261 95 Příbram V-Zdaboř  
nebo na e-mail: nabor@onp.cz
 ZDN 101002956

Více pozic

Soukromé zdravotní 
středisko ve městě 
Annaberg-Buchholz – 
Německo
přijme za velice lukrativních 
podmínek: internistu, ortopeda 
a všeobecného lékaře. 
Možno i na zkrácený pracovní 
úvazek.
Informace na tel. 0049 160 773 1817  
nebo e-mailu: info@detsa.de
 ZDN 101002564
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