
personální inzerce Zdravotnické noviny 12 | 22. 3. 2010 | 33

n Výběrové řízení

Přednosta/přednostka

Děkan lékařské fakulty MU
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení místa:
l  přednosty Biofyzikálního ústavu;
l  přednosty Ústavu sociálního 

lékařství a veřejného 
zdravotnictví;

l  přednosty Ústavu histologie 
a embryologie

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání, 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 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, 
popř. elektronicky:  
shornick@med.muni.cz

ZDN 101004633

Dětský lékař

Ředitelka Dětského centra 
Brno, příspěvkové 
organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
dětský lékař a odborný zástupce 
ředitelky.
Požadavky: VŠ vzdělání v oboru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
dětské lékařství v souladu se zákonem 
č. 95/2004 Sb., v platném znění, 
minimálně 10 let praxe v oboru, 
osvědčení ve smyslu §4 odst. 1 
a čestné prohlášení ve smyslu §4  
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
zdravotní způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění, 
organizační schopnosti, morální 
bezúhonnost.
Nabízíme: stabilní zaměstnání, 
možnost vzdělávání a osobního 
rozvoje, odpovídající finanční 
ohodnocení a zaměstnanecké 
výhody.
Náležitosti přihlášky do 
výběrového řízení: strukturovaný
 profesní životopis, osobní 
dotazník, kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
kopie dokladu o dosažené 
specializované způsobilosti, 
souhlas se zpracováním 

a nakládáním s poskytnutými 
osobními údaji pro účely tohoto 
výběrového řízení, motivační 
dopis, výpis z trestního rejstříku 
(ne starší 90 dnů).
Termín nástupu: podle dohody.
Přihlášky prosím zasílejte  
na adresu: ing. Eva Pilátová, 
ředitelka, Dětské centrum Brno, 
příspěvková organizace,  
Hlinky 132/136, Brno 603 00, 
e-mail: pilatova@dcbrno.cz, info 
na tel. +420 543 210 412.
Uzávěrka přihlášek: 12. 4. 2010 
v 15.00 hod.

ZDN 101004730

Více pozic

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení  
na obsazení funkcí:
l  zástupce/kyně primáře  

pro léčebnou péči oddělení 
kardiovaskulárního

Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
kardiologie, 5 let praxe v oboru, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení.

l  zástupce/kyně přednosty  
pro léčebnou péči Ústavu klinické 
biochemie 

Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru klinická 
biochemie, 5 let praxe v oboru, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady o vzdělání, 
platný výpis z rejstříku trestů, čestné 
prohlášení uchazeče, že proti němu 
není vedeno soudní řízení.

l  zástupce/kyně přednosty  
pro výchovnou a vědeckou činnost 
Oční kliniky 

Kvalifikační požadavky:  
VŠ lékařského směru, specializovaná 
způsobilost v oboru oftalmologie, 
vědecký titul (CSc. nebo Ph.D.) nebo 
zařazení do doktorského studijního 
programu, 5 let praxe v oboru, 
pedagogická a publikační aktivita, 
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání a udělených titulech 
(nebo o zařazení do doktorského 
studijního programu), přehled 
pedagogických a publikačních 
aktivit, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 

řízení, a návrh koncepce výchovné 
a vědecké činnosti oční kliniky.

l  vrchní sestra oddělení 
kardiovaskulárního

Kvalifikační požadavky: ukončené 
nebo zahájené vysokoškolské 
vzdělání (Bc., Mgr.), specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
o pacienty ve vybraných klinických 
oborech nebo ošetřovatelská péče 
v anesteziologii, resuscitaci 
a intenzivní péči, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, 5 let 
praxe v oboru, morální a občanská 
bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti.
K přihlášce je nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
řízení, a návrh koncepce řízení 
ošetřovatelské péče na pracovišti.

l  vrchní sestra Kliniky onkologické
Kvalifikační požadavky: ukončené 
nebo zahájené vysokoškolské 
vzdělání (Bc., Mgr.), specializace 
v oboru ošetřovatelská péče 
o pacienty ve vybraných klinických 
oborech se zaměřením  
na ošetřovatelskou péči o pacienty 
s onkologickým onemocněním 
nebo ošetřovatelská péče 
o pacienty ve vybraných klinických 
oborech nebo ošetřovatelská péče 
v anesteziologii, resuscitaci 
a intenzivní péči, osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, 5 let 
praxe v oboru, morální a občanská 
bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti.

K přihlášce je nutno přiložit: 
strukturovaný profesní životopis, 
osobní dotazník, doklady 
o vzdělání, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení uchazeče, 
že proti němu není vedeno soudní 
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řízení a návrh koncepce řízení 
ošetřovatelské péče na pracovišti.
Přihlášky přijímá do 12. 4. 2010  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 101004733

Lékař/lékařka

Fakultní Thomayerova 
nemocnice s poliklinikou, 
Vídeňská 800,  
140 59 Praha 4-Krč
přijme na základě konkurzního
řízení lékaře/lékařku pro I. interní 
kliniku.
Požadujeme: odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., atestace 
není podmínkou, praxe vítána.

Nabízíme: zajímavou práci na 
akreditovaném pracovišti, možnost 
celoživotního vzdělávání, 
odpovídající platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity.

Přihlášky včetně životopisu 
a dokladů o odborné a zdravotní 
způsobilosti přijímá 
zaměstnanecký odbor FTNsP, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4,  
paní Mária Bergmanová.

Kontakt: e-mail:
maria.bergmanova@ftn.cz, 
tel. 261 082 388.

ZDN 101004808

Vedoucí asistent/ka

Krajská nemocnice  
T. Bati, a. s., Zlín
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vedoucího radiologického 
asistenta oddělení vaskulární 
diagnostiky a intervenční 
radiologie.
Kvalifikační požadavky: SZŠ nebo 
VZŠ nebo VŠ v oboru radiologický 
asistent, PSS v oboru, nejméně  
10 let praxe v provádění 
radiologických intervenčních 
výkonů.
Způsobilost k výkonu zdrav. 
povolání podle zákona  
č. 96/2004 Sb.
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem, ověřenými kopiemi 
dokladů o vzdělání a platným 
výpisem z rejstříku trestů zašlete 
nejpozději do 14 dnů od 
zveřejnění inzerátu na adresu:  
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
útvar řízení lidských zdrojů,  
ing. Martina Dostálová, 
Havlíčkovo nábřeží 600,  
762 75 Zlín.

ZDN 101004628

n Volná místa

Lékař/lékařka

Kardia s. r. o. NZZ  
se zaměřením na pracovně 
lékařskou péči
hledá pro nově vznikající závodní 
ordinaci v Ostravě 
(moravskoslezský kraj)  
lékaře/lékařku, specializace 
pracovní, praktické nebo interní 
lékařství, event. hygiena.
Nadstandardní ohodnocení, 
interní odborné zaškolení, při 
dojíždějí služební auto, možný 
zkrácený úvazek. 
V případě zájmu kontaktujte 
prosím: ing. Naďu Vaňkovou na tel. 
724 535 282, 272 084 463 nebo 
e-mail: jobs@kardia.cz.  
Budeme se těšit na vaše reakce. 

ZDN 101005008

Vedoucí odboru

Krajská zdravotní, a. s.,  
Ústí nad Labem
nabízí pracovní pozici vedoucí 
odboru léčebné péče.
Požadujeme: VŠ vzdělání – 
lékařský obor, samostatnost, 
rozhodnost, komunikační 
dovednosti, schopnost spolupráce 
v týmu, analytické myšlení, znalost 
Word, Excel na uživatelské úrovni, 
praxe min. 5 let, řidičský průkaz 
skupiny B, trestní bezúhonnost, 
možnost zkráceného úvazku.
Písemné nabídky s životopisem 
zasílejte do 2. 4. 2010 na adresu: 
Krajská zdravotní, a. s.,  
Radka Šauerová, DiS., odbor 
personálně-právní, Sociální péče 
3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, 
e-mail: radka.sauerova@kzcr.eu 
nebo personalni@kzcr.eu

ZDN 101004896

Zdravotní sestra

Život 90, o. s.
přijme zdravotní sestru či sociální 
pracovnici se zkušenostmi ve 
zdravotnictví na hlavní nebo 
vedlejší pracovní poměr  
do projektu Tísňové péče Areíon. 
Jedná se o fyzicky nenáročnou 
práci ve směnném provozu, která 
je vhodná i pro osoby se 
změněnou pracovní schopností.
Nabízíme příjemné pracovní 
prostředí v centru Prahy, úzký 
kolektiv zaměstnanců, metodické 
vedení, zaškolení.
Požadujeme uživatelskou znalost 
práce s PC, organizační 
schopnosti, samostatnost, praxe 
u lůžka výhodou.
Vítáme zkušenosti se seniory 
a osobami se zdravotním postižením.
Místo výkonu práce: Dispečink 
tísňové péče pro seniory,  
Karolíny Světlé 18, 110 00, Praha 1.

Kontaktní osoba: Ivana Černá,  
tel. 222 333 546,  
e-mail: ivana.cerna@zivot90.cz

ZDN 101004889

Lékař/lékařka

Rehabilitační ústav  
Brandýs nad Orlicí
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku.
Nabízíme velmi dobré platové 
podmínky, možnost dalšího 
vzdělávání, nově zrekonstruovaný 
byt k dispozici.
Vhodné i pro absolventy.
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 465 544 206, e-mail: 
kutnarova@rehabilitacniustav.cz, 
www.rehabilitacniustav.cz

ZDN 101004840
Lékař/analytik

Zdravotnická laboratoř 
IMALAB s. r. o. Zlín
hledá VŠ pracovníka/nici do 
provozu imunoanalytické laboratoře. 
Profesní předpoklady: registrovaný 
zdravotnický pracovník,  
příp. atestace v oboru 801, 816. 
Bližší informace a nabídky  
na tel. 577 001 637 nebo  
e-mail: traxlerova@imalab.cz

ZDN 101004843

Obchodní zástupce/kyně

Hledáme kandidáta  
pro společnost působící 
v oblasti dovozu a prodeje 
diagnostických přístrojů 
(acidobazické a iontově 
selektivní analyzátory).
Máte VŠ vzdělání v oboru biochemie 
nebo příbuzných oborů?
Máte zkušenosti z provozu 
diagnostických laboratoří? Umíte 
anglicky?
Znáte lékařské prostředí?
Zašlete svůj životopis na e-mail: 
hrehova@krcpeople či nás 
kontaktujte na tel. 731 683 696. 
Více na www.krcpeople.cz

ZDN 101004817

Lékař/lékařka

Klinika komplexní 
rehabilitace Monada
přijme lékaře s atestací FBLR nebo 
neurologie na částečný úvazek.
Nástup možný ihned nebo podle 
dohody.
Kontakt: hlavní sestra Monika 
Němečková, tel. 272 940 401, 
736 750 914, e-mail:  
nemeckova@monada.cz

ZDN 101004805

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení
přijme praktického lékaře se 
zkušenostmi z oblasti ZPPIn
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na plný úvazek - spěchá! 
Pracovní doba podle dohody, vhodné 
pro důchodce či ženy na MD.
Požadujeme: praxi, spolehlivost, 
zodpovědnost.
Dále přijmeme chirurga na plný 
úvazek.
Kontaktní osoba:  
Mgr. Lenka Šmídová,  
e-mail: smidova@medikaal.cz

ZDN 101004758

Lékař/lékařka

Nemocnice Znojmo, p. o.,
přijme do pracovního poměru 
lékaře na oddělení:
l  anesteziologicko-resuscitační, 

ušní, nosní, krční oddělení, oční 
oddělení, interní oddělení, 
oddělení radiologické 
a zobrazovacích metod, urologické 
oddělení (od dubna 2010 
držitelem akreditace I. stupně), 
infekční oddělení, oddělení 
dlouhodobě nemocných, 
psychiatrické oddělení a oddělení 
ortopedicko-traumatologické.

Požadujeme příslušné vzdělání – 
lékařská fakulta (možno 
i absolvent), specializace v daném 
oboru vítána, ale není podmínkou. 
Nabízíme možnost ubytování 
v bezprostřední blízkosti 
pracoviště, mzdové ohodnocení 
podle odborného profilu uchazeče, 
příspěvek na rekreaci, příspěvek na 
penzijní připojištění.
Nástup možný ihned nebo po 
dohodě.

Vaše žádosti doplněné 
o strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mail: personalni@nemzn.cz, 
nebo na adresu Nemocnice Znojmo, 
p. o., personální úsek, MUDr. J. 
Janského 11, 669 02 Znojmo.
Pro bližší informace se 
dotazujte primáře konkrétního 
oddělení.

Kontakty jsou k dispozici na 
stránkách Nemocnice Znojmo,  
p. o. – www.nemzn.cz (sekce 
struktura a rovněž sekce pracovní 
příležitosti).

ZDN 101004720

Vedoucí lékař/lékařka

KRC People, s. r. o.,
hledá vhodného kandidáta na post 
vedoucího lékaře na hemodialýze.
Máte-li VŠ vzdělání – obor 
nefrologie a 10 let praxe na interně 
(z toho minimálně 3 roky  
na hemodialýze), zašlete nám svůj 
životopis na uvedené kontakty.
Nabízíme vám: velmi přátelské 
prostředí s pracovní dobou od 
8.00–16.00 hodin, HPP na dobu 
neurčitou a velmi dobré platové 
ohodnocení (až 90 000 Kč).
Lokalita: Olomouc

Kontakt: Denisa Kubešová,  
e-mail: kubesova@krcpeople.cz, 
tel. +420 739 630 299,  
www.krcpeople.cz

ZDN 101004727

Lektor/lektorka

Ústav teorie a praxe 
ošetřovatelství 1. LF UK, 
Praha 4, Vídeňská 800,
přijme na částečný pracovní úvazek 
(cca 0,5) lektora pro zajištění výuky 
v oboru nutriční terapeut.
Možno i na dohodu o provedení 
práce.
Požadujeme VŠ vzdělání v oboru.
Kontakt: Mgr. Eva Marková,  
tel. 261 083 187, e-mail:  
eva.markova@lf1.cuni.cz

ZDN 101004636

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.,
přijme lékaře naplný úvazek pro 
pracoviště: ARO, chirurgie, interna, 
neurologie, gynekologie, 
radiodiagnostické odd., hematologie, 
urologie, odd. klinické biochemie, 
plicní 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 101000752

n Prodám 12

Nabízím k převzetí moderní 
zavedenou gynekologickou 
praxi v Bavorsku,  
5 km od hranice s ČR. 
Plně vybavená ambulantní část,  
2 ordinace, laboratoř. Součástí 
praxe je též plně vybavený, 
moderní operační trakt pro běžné 
amb. gynekologické operace včetně 
operat. LSK. 4 lůžka  
pro krátkou pooperační péči. 

Důvod předání praxe je odchod do 
důchodu. 
Převzetí celé kartotéky včetně 
obou licencí je samozřejmostí. 
V případě zájmu:  
e-mail: drmachja@seznam.cz, 
dr.mach@gyn-furth.de, mobil: 
602 425 771, 004 917 283 212 12.

ZDN 101004935

Prodám prosperující RDG 
praxi v Praze 10.
Rozrůstající lokalita,  
cca 15 000 výkonů za rok.
Rodinné důvody.
Kontakt: 728 132 923

ZDN 101004740

personální inzerce


