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n Výběrová řízení

Lékař-inspektor

Ředitel Magistrátu  
hl. města Prahy
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa 
lékařský inspektor/lékařská 
inspektorka v odboru sociální péče 
a zdravotnictví, Kód 0328,   
KZAM 24703.
Úplné znění je vyvěšeno  
do 31. 3. 2010  
na www.praha-mesto.cz,  
Magistrát, úřad, volná pracovní 
místa.

ZDN 101004402

Primář/primářka

Nemocnice Nové Město  
na Moravě,  
příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení funkčního místa:
l  primář/ka neurologického 

oddělení
Kvalifikační předpoklady:  
VŠ vzdělání v magisterském 
studijním programu v oboru 
všeobecné lékařství, specializovaná 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb. v oboru neurologie

l  primář/ka interního oddělení
Kvalifikační předpoklady:  
VŠ vzdělání v magisterském 
studijním programu v oboru 
všeobecné lékařství, specializovaná 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb. v oboru vnitřní 
lékařství
Další předpoklady: 10 let praxe, 
uživatelské znalosti PC, organizační 
a řídicí předpoklady, občanská 
a morální bezúhonnost, schopnost 
efektivní komunikace, smysl pro 
týmovou práci, schopnost práce 
v zátěžových situacích.
Součástí písemné přihlášky 
k výběrovému řízení bude:  
ověřená kopie dokladu 
o ukončeném VŠ vzdělání 
a atestacích, strukturovaný 
profesní životopis, ověřená kopie 
negativního lustračního osvědčení 
nebo doklad o zaslání žádosti, 
výpis z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců), čestné prohlášení podle 
§4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. 
v platném znění, souhlas 
s nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, návrh koncepce 
řízení a rozvoje oddělení 
(v rozsahu max. 2 stran).
Přihlášky se všemi shora 
požadovanými přílohami zašlete 
do 31.3. 2010 na adresu: 
Nemocnice Nové Město  
na Moravě, příspěvková 

organizace, personální oddělení, 
Žďárská 610,  
592 31 Nové Město na Moravě.
Kontaktní osoba pro případné 
další informace:  
JUDr. Věra Palečková,  
tel. 566 801 584, 566 801 581

ZDN 101004261

Primář/primářka

Ředitel Nemocnice 
Pelhřimov, p. o.
vypisuje výběrové řízení na pozici 
primář gynekologicko- 
-porodnického oddělení 
s nástupem k 1. 5. 2010.
Bližší informace  
na www.hospital-pe.cz

ZDN 101004121

n Volná místa

Praktický lékař

Ordinace PL a zařízení 
závodní preventivní péče 
v Praze-Libni
přijme praktického lékaře na plný 
nebo částečný úvazek, případně 
i jako zástup.
Nabízíme: velmi dobré platové 
podmínky, malý, vlídný kolektiv.
Pro mimopražské uchazeče 
zajistíme ubytování.
Tel. 603 844 709

ZDN 101004395

Asistentka

Soukromé zdravotnické 
zařízení v Praze 1
přijme asistentku na plný úvazek.
Požadujeme: zdravotnické 
vzdělání, znalost AJ a profesionální 
vystupování podmínkou.
Nástup možný ihned.
Nabídky zasílejte na e-mail 
pospisilova@mjs.narodni.cz  
nebo volejte na tel. 222 075 101.

ZDN 101004398

Lékař/lékařka

Nemocnice Český Krumlov,  
a. s., přijme:
l  Na oddělení ARO 
l  lékaře s atestací II. stupně nebo 

se specializovanou způsobilostí 
v oboru ARO na funkční místo 
– v případě nástupu bude 
vyplacen náborový příspěvek ve 
výši 100 000 Kč

l  lékaře s atestací I. stupně nebo 
lékaře v přípravě na atestaci 
v oboru ARO – v případě nástupu 
bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši 50 000 Kč

l  lékaře-absolventa – v případě 
nástupu bude vyplacen 
náborový příspěvek ve výši 
20 000 Kč

l  Na oddělení následné péče
l  lékaře v přípravě na atestaci 

v oboru interna nebo praktický 
lékař pro dospělé, případně 
s vyjmenovanými specializacemi 
– v případě nástupu bude 
vyplacen náborový příspěvek ve 
výši 50 000 Kč

l  lékaře-absolventa – v případě 
nástupu bude vyplacen 
náborový příspěvek ve výši 
20 000 Kč 

l  Na oddělení GPO
l  lékaře s atestací II. stupně nebo 

se specializovanou způsobilostí  
v oboru GPO – v případě 
nástupu bude vyplacen 
náborový příspěvek ve výši 
100 000 Kč

l  lékaře-absolventa – v případě 
nástupu bude vyplacen 
náborový příspěvek ve výši 
20 000 Kč

l  Na oddělení DEO
 l  se specializovanou způsobilostí 

v oboru DEO na pozici zástupce 
primáře – v případě nástupu 
bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši 100 000 Kč

l  lékaře-absolventa – v případě 
nástupu bude vyplacen 
náborový příspěvek ve výši 
20 000 Kč

Výborné mzdové podmínky.
Možnost ubytování. Bližší 
informace při osobním jednání.
Kontaktujte personální oddělení, 
tel. 380 761 361,  
e-mail: marie.markova@nemckr.cz

ZDN 101004408
Lékař/lékařka

Chirurgická ambulance 
v Praze 10
přijme atestovaného lékaře/lékařku 
na zkrácený úvazek  
(1–2 dny v týdnu, podle dohody).
Vhodné pro maminky na MD.

Příjemný kolektiv i prostředí.
Tel. 606 204 765

ZDN 101004304

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice Brno,
Poliklinická ambulantní část, 
ambulance dětské psychiatrie, 
Černopolní 9, 613 00 Brno,  
přijme lékaře/ku.
Požadavky: ukončené VŠ vzdělání 
na LF, zájem o práci v oboru 
dětské a dorostové psychiatrie, 
aktivní přístup k práci, morální 
a občanská bezúhonnost.
Nabízíme: práci v perspektivním 
kolektivu, možnost dalšího 
rozvoje, zaměstnanecké výhody.
Nástup dohodou.
Kontaktní osoba: sekretariát PAČ, 
Marie Lavická, tel. 532 234 812, 
fax: 532 234 438,  
e-mail: mlavicka@fnbrno.cz

ZDN 101004310

Ergoterapeut

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme do pracovního poměru pro 
oddělení sociální péče 
ergoterapeuta. 
Požadujeme: vzdělání v oboru, 
odbornou a specializovanou 
způsobilost podle zákona  
č. 96/2004 Sb., schopnost týmové 
práce, občanskou bezúhonnost, 
znalost práce na PC, praxe v oboru 
vítána, není však podmínkou. 

Nabízíme: odpovídající pracovní 
a platové podmínky, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
příspěvky z fondu FKSP (sport, 
rekreace, vitaminy, penzijní 
připojištění), závodní stravování 
a jiné zaměstnanecké výhody. 

 Nástup podle dohody. 
Kontakt: Vrchní sestra Jana Brožová,
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 tel. 973 208 430, e-mail:  
Jana.Brozova@uvn.cz,  
nebo personální asistentka  
Renata Bartáková, tel. 973 202 730, 
e-mail: Renata.Bartakova@uvn.cz

ZDN 101004264

Lékař/lékařka

Ústřední vojenská 
nemocnice Praha
přijme pro gynekologické oddělení 
do pracovního poměru lékaře.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
podle zákona č. 95/2004 Sb. – není 
však podmínkou, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost, 
schopnost týmové práce, 
uživatelská znalost PC. 
Nabízíme: práci v akreditovaném 
zdravotnickém zařízení, dobré 
pracovní podmínky, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
závodní stravování, příspěvky 
z FKSP (dovolená, sport, 
vitaminy), jiné zaměstnanecké 
výhody.
Nástup od 1. 3. 2010. 
Kontakt: primářka oddělení 
MUDr. Hana Kašpárková,  
tel. 973 203 345, e-mail:  
hana.kasparkova@uvn.cz,  
nebo personální asistentka 

Radka Kůrková, tel. 973 202 729, 
e-mail: radka.kurkova@uvn.cz

ZDN 101004267

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5
přijme pro foniatrické odd. 
(pracoviště na Mrázovce) lékaře/ku 
na 0,5 úvazku (zástup za MD).
Atestace z ORL podmínkou.
Nástup dohodou. Nabízíme možnost 
odborného růstu, ubytování pro 
mimopražské. Kontakt: e-mail:  
eva.vymlatilova@fnmotol.cz,  
tel. 251 013 810        
ZDN 101004098

Sekundární lékař

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Urologickou kliniku 
UK 2. LF sekundárního lékaře/ku.
Požadavky: zájem o obor, znalost 
sv. jazyka, at. není podmínkou.
Nabízíme možnost odb. růstu, 
ubytování pro mimopražské.
Písemné nabídky s CV zašlete  
do 16. 4. 2010 na sekretariát 
Urologické kl. UK 2. LF, FN Motol, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, nebo 

na e-mail: jan.jerie@lfmotol.cuni.cz
Info na tel. 22443 4801, 803

ZDN 101004274

n Prodám

Přenechám zavedenou  
RHB praxi
Rozsáhlá spádová oblast v areálu PK
Elektro, vodoléčba, Ltv včetně 
vybavení. okr. ČB

Kontakt: tel. 604 898 510
ZDN 101003981

Prodám dobře zavedenou 
ordinaci
praktického lékaře ve Vranově nad 
Dyjí, JM kraj, s 1700 registrovanými 
pacienty.
Podpora obce při řešení ubytování 
lékaře s trvalým bydlištěm mimo 
region přislíbena.
Kontakt: e-mail: fkofron@oknet.cz, 
tel. +420 728 238 926

ZDN 101003977

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 101004902  
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