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Výběrová řízení

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

   Přednosta Ústavu lékařské 
mikrobiologie 2. LF UK 
a FN Motol v Praze

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

titul profesor nebo docent 
(případně možnost 
habilitace v blízké době),

•   osobní a profesní předpoklady 
pro řízení ústavu,

•   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., čestným 
prohlášením, koncepcí 
pracoviště (maximálně 3 strany),  
výpisem z trestního rejstříku (ne 
starším 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 A121005348

Přednosta
Děkan 2. lékařské 
fakulty UK v Praze 
a ředitel FN Motol 

vypisují výběrové řízení  
na dobu určitou na místo:

   Přednosta Neurochirurgické 
kliniky dětí a dospělých 2. 
LF UK a FN Motol v Praze

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., čestným 
prohlášením, koncepcí 
pracoviště (maximálně 3 strany),  
výpisem z trestního rejstříku (ne 
starším 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 A121005351

Primář/primářka
Domažlická nemocnice, 
a. s., se sídlem Kozinova 
292, 344 22 Domažlice 
vypisuje výběrové 
řízení na místo:

   Primář/ka oddělení 
klinické biochemie

Požadavky kladené na zájemce: 
•   lékař kvalifikovaný podle 

zákona č. 95/2004 Sb. 
v oboru klinické biochemie 

nebo odborný pracovník 
v laboratorních metodách se 
specializovanou způsobilostí 
pro obor klinická biochemie 
podle zákona č. 96/2004 Sb.,

•   minimálně 8 let praxe  
v oboru,

•   zdravotní způsobilost 
a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004,

•   organizační a řídicí 
předpoklady, zodpovědnost 
a vysoké pracovní nasazení.

Výhodou zájemců je praxe ve 
zdravotnictví na řídicí pozici.

Nemocnice nabízí:
•   práci na funkční pozici 

a podíl na rozvoji oddělení,
•   velice dobré finanční 

ohodnocení (smluvní plat),
•   možnost dalšího 

zvyšování kvalifikace,
•   zaměstnanecké výhody 

(příspěvky na životní 
a penzijní připojištění, 
příspěvek na stravování, 
dovolená 25 dní/rok, úhrada 
lékařských příspěvků ČLK).

Součástí písemné přihlášky 
do výběrového řízení bude:
•   vlastní písemná přihláška,
•   strukturovaný životopis 

o dosavadních zaměstnáních 
a odborných znalostech 
a dovednostech,

•   originál výpisu z evidence 
rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce,

•   ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání,

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

•   motivační dopis  

– návrh koncepce rozvoje 
a provozu oddělení.

Termín nástupu: 1. 7. 2012.
Přihlášky do výběrového řízení 
zasílejte do 4. 5. 2012  
poštou na adresu:  
Domažlická nemocnice, a. s.,  
osobní oddělení, Kozinova 292,  
344 22 Domažlice.

ZDN A121005285

Primář
Ředitel Chrudimské 
nemocnice, a. s., 
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

     Primář interního oddělení
Předpoklady: 
•   specializovaná způsobilost 

v oboru vnitřní lékařství,
•   10 let praxe v oboru,
•   licence ČLK pro výkon 

vedoucí funkce,
•   organizační a řídicí  

schopnosti,
•   morální a občanská 

bezúhonnost.

Přihlášky se strukturovaným 
profesním životopisem, 
stručnou koncepcí rozvoje 
interního oddělení v nemocnici, 
fotokopiemi dokladů o dosažené 
kvalifikaci, výpisem z rejstříku 
trestů ne starším než 3 měsíce 
a čestným prohlášením 
o zdravotní způsobilosti 
zasílejte do 20. 5. 2012 v obálce 
s označením „výběrové řízení“ 
na adresu: 
Chrudimská nemocnice, a. s., 
personální oddělení,  
Václavská 570, 537 27 Chrudim.

ZDN A121005255

Volná místa 

Lékař/lékařka
Nemocnice Třebotov, a. s., 
přijme lékaře/lékařku na interní 
ambulanci s úvazkem 0,6.

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost 

v interním oboru, 
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost dle zákona 
č.338/2008 Sb.,

•   znalost práce na PC,
•   spolehlivost, komunikativnost 

a vstřícnost.

Nabízíme:
•   motivující finanční ohodnocení,
•   atraktivní pracovní prostředí 

lesoparku v blízkosti Prahy,
•   možnost ubytování.

Kontakt: Nemocnice Třebotov, 
a. s., V Lesoparku 81, 252 26 
Třebotov, Sabina Petrtýlová, 
manažerka zdravotnických 
agend, tel.: 777 855 256, 
e-mail: sabina.petrtylova@
nemocnice.trebotov.cz

ZDN A121005381

Lékaři
Dopravní 
zdravotnictví, a. s.,
přijme kolegy lékaře do 
těchto ordinací:
     Praktik
     ORL
     Oční
     Neurolog
     RTG
     Ortoped
     Urolog
     Gynekolog
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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 A121005345

Lékaři
Soukromé zdravotnické 
zařízení Sagena, s. r. o.,  
Frýdek-Místek
přijme lékaře těchto 
odborností za velmi výhodných 
platových podmínek: 
     Diabetolog
     Kardiolog
     Revmatolog
   Radiolog se znalostí MR.

Nabídky lze zaslat na adresu: 
Ing. Němeček, Sagena,s. r. o., 
8. pěšího pluku 2450, 
Frýdek-Místek, 
e-mail: nemecek@sagena.cz, 
tel.: 739 000 100.

ZDN A121005341

Lékař
Psychiatrická léčebna 
U Honzíčka v Písku 
přijme lékaře na dohodu 
o pracovní činnosti k zajištění 
pohotovostních služeb.
Podmínky budou upřesněny 
při osobním pohovoru.
Kontakt: MUDr. Petr Pumpr, 
tel.: 602 271 424.

ZDN A121005274

Lékař
Psychiatrická léčebna 
U Honzíčka v Písku 
přijme lékaře, i absolventa, 
do pracovního poměru.

Podmínky budou upřesněny 
při osobním pohovoru.
Kontakt: MUDr. Petr 
Pumpr, tel.: 602 271 424.

ZDN A121005269

Praktický lékař/
internista

Nestátní ambulantní 
zdravotnické 
zařízení v Praze 
přijme praktického 
lékaře a internistu.
Požadujeme:
•   atestaci z PL/specializovanou 

způsobilost,
•   uživatelskou znalost PC,
•   flexibilitu, spolehlivost, 

zodpovědnost,
•   klientský přístup k pacientům.
•   aktivní znalost angličtiny vítána,

Nabízíme:
•   příjemné pracovní prostředí,
•   zázemí stabilní  

nadnárodní společnosti,
•   možnost dalšího vzdělávání,
•   zajímavé platové ohodnocení,
•   mobilní telefon,
•   5 týdnů dovolené, 
•   další firemní benefity.

Nabídky včetně profesního 
životopisu zasílejte na e-mail: 
klara.gottwaldova@medicover.cz

ZDN A121005261

Porodní asistentka
Ústav pro péči o matku 
a dítě Praha 4 – Podolí 
přijme porodní asistentku na 
oddělení prenatální poradny.

Požadujeme: 
•   platné osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu, 

•   profesionalitu, flexibilitu, 
empatii, komunikační 
dovednosti, 

•   praxe v ambulantním 
provozu vítána.

Nabízíme: 
•   jednosměnný provoz, 
•   plný i částečný úvazek, 

•   příjemné a nové 
pracovní prostředí, 

•   platové ohodnocení dle 
platných předpisů, 

•   zaměstnanecké výhody.
Nástup možný jaro, léto 2012.

Písemné nabídky se 
strukturovaným životopisem 
zasílejte Bc. Táně Kalinové 
– tel.: 296 511 826, e-mail: 
tana.kalinova@upmd.cz

ZDN A121005335

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

ZDN A121004027

Různé 

Pronájem prostor
Poliklinika Malešice, 
Praha 10, Plaňanská 1,
nabízí k pronájmu prostory 
pro ordinace s výměrou 
od 25 do 260 m2 k rozšíření 
poskytovaných zdravotních 
služeb. Nájemné od 1770 Kč/m2. 
Vhodné i pro větší pracoviště 
pod samostatným uzavřením 
nebo pro několik samostatných 
menších pracovišť. 
V budově jsou zastoupeny 
nejrůznější lékařské obory 
a k dispozici jsou služby  
jako biochemická laboratoř, 
RTG, prodejna PZT,  
lékárna, optika atd. 

Bližší informace o možnostech 
pronájmu podá: Ing. Michaela 
Denderová, tel.: 281 019 251, 
e-mail: denderova@medifin.eu,  
web: www.medifin.eu

ZDN A121005248

personální inzerce 
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▼je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny

Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4 – Modřany

e-mail: personalni.inzerce@mf.cz

personální inzerce
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