
personální inzerce Zdravotnické noviny 13 | 29. 3. 2010 | 33

n Výběrová řízení

Primář/primářka

Ředitel Psychiatrické 
léčebny v Kroměříži
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře/primářky 
primariátu pro léčbu závislostí.

Kvalifikační požadavky: 
vysokoškolské vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
v oboru psychiatrie + návykové 
nemoci, praxe minimálně 10 let, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, organizační a řídící 
schopnosti.

Požadované dokumenty: přihláška 
k výběrovému řízení, životopis 
s přehledem odborné praxe, kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání, 
osobní dotazník, výpis z rejstříku 
trestů (ne starší 3 měsíců), 
osvědčení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., prohlášení 
o souhlasu s použitím osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.

Byt k dispozici.
Písemné přihlášky zasílejte  
do 2 týdnů po zveřejnění  
na adresu: Psychiatrická léčebna 
v Kroměříži, sekretariát ředitele, 
Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž

ZDN 101005453

Ředitel/ředitelka

Ředitel Sdružení 
ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov
vypisuje výběrové řízení na místo 
ředitele/ky začleněného zařízení 
Odborného léčebného ústavu – 
léčebna zrakových vad,  
Dvůr Králové nad Labem, 
Sladkovského 840.

Požadavky: vzdělání – lékař, 
atestace v oboru oftalmologie, 
specializovaná způsobilost,  
praxe 5 let, životopis, výpis 
z rejstříku trestů, bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
organizační, komunikační a řídící 
schopnosti.

Nabídky se stručným životopisem, 
kopiemi osvědčení a diplomů 
zasílejte do 20. 4. 2010 na adresu: 
Sdružení ozdravoven a léčeben 
okresu Trutnov, Horská 5,  
541 01 Trutnov.

ZDN 101005011

Vrchní sestra

Krajská nemocnice  
T. Bati, a. s.,
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestra ortopedického 
oddělení.

Kvalifikační požadavky: odborná
a specializovaná způsobilost podle 
zákona č. 96/2004, osvědčení 
k výkonu zdrav. povolání bez 
odborného dohledu.
Další požadavky: zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost, nejméně 
6 let praxe, organizační a řídící 
schopnosti, znalost práce na PC.

Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
profesní praxe, ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání, platný výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než  
3 měsíce).

Uzávěrka přihlášek: 5. 4. 2010.
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., 
útvar řízení lidských zdrojů,  
ing. Martina Dostálová, 
Havlíčkovo nábřeží 600,  
762 75 Zlín.

ZDN 101005179

Vedoucí lékař/lékařka

Sanatorium Trocnov
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vedoucího lékaře-odpovědného 
zástupce.

Podmínky: dobrá znalost ruského 
jazyka slovem i písmem.
Platové podmínky při osobním 
jednání.
Tel. 603 811 102,  
e-mail: trocnov@volny.cz

ZDN 101005191

Odborný/á asistent/ka

Děkan Lékařské fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrová řízení na 
obsazení míst:
l  I. chirurgická klinika  

2 odborné asistenty nebo 
asistenty úv. 0,05

l  Ortopedická klinika 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,15

l  I. interní klinika 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 0,10

l  Ústav normální anatomie 
1 odborného asistenta nebo 
asistenta s úvazkem 1,00

Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání v oboru, předpoklady 
pro pedagogickou a vědeckou 
publikační činnost, znalost 
světového jazyka, práce s PC, 
morální bezúhonnost.

Přihlášky, doložené osobním 
dotazníkem, životopisem, 
fotokopiemi dokladů o kvalifikaci 
a přehledem vědecké a publikační 

činnosti, zašlete do 30 dnů po 
zveřejnění výběrových řízení ve 
Zdravotnických novinách na 

Děkanát LF UP, personální referát, 
tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc. 

ZDN 101005364
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Lékař/lékařka

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

Požadujeme: ukončené  
VŠ vzdělání, atestace není 
podmínkou, odbornou a zdravotní 
způsobilost a trestní bezúhonnost 
podle zákona č. 95/2004 Sb., 
znalost světových jazyků, zájem 
o postgraduální doktorandské 
studium.

Nabízíme: práci na akreditovaném 
pracovišti, podporu odborného 
růstu a dobré pracovní podmínky, 
zaměstnanecké benefity.
Termín nástupu ihned nebo podle 
dohody.
Přihlášky včetně životopisu, 
odborné a zdravotní způsobilosti 
a výpisu z rejstříku trestů zasílejte 
na výše uvedenou adresu nebo  
na e-mail: urologie@ftn.cz

ZDN 101005106

 
n Volná místa

Lékař/lékařka

nemocnice na homolce 
hledáme lékaře/ku na odd. 
gynekologické ambulance.
Očekáváme: plný nebo částečný 
úvazek, možno i při RD, VŠ-LF, 
atestace I. st. nebo specializovaná 
způsobilost v oboru.

Nabízíme: podmínky pro osobní 
a profesionální rozvoj, zajímavé 
sociální a zaměstnanecké výhody, 
ubytování.
Nástup ihned.

V případě zájmu prosíme o zaslání 
životopisu na adresu:  
Buršíčková, tel. 257 272 300, 
e-mail: personalni@homolka.cz

ZDN 101005515

Lékař/lékařka

Kardia s. r. o. – 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 
dojíždění 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., IČ 49356925, 
v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., a to na dobu  
do písemného odvolání tohoto 
souhlasu.

ZDN 101005440

Lékař/lékařka
Lékaře do hyperbarické 
komory přijme IV. interní 
klinika Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadujeme specializovanou 
způsobilost v oboru vnitřní 
lékařství nebo absolvování 
základního interního kmene.
Nástup možný ihned.
Nabídky adresujte na VFN v Praze, 
sekretariát IV. interní kliniky, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
nebo na e-mail: lubenova@vfn.cz

ZDN 101005444

Zástupce/zástupkyně 
primáře

Odborný léčebný ústav 
Metylovice – MSS, p. o.,
příjme do pracovního poměru 
zástupce primáře dětského 
oddělení.
Požadavky: odborná, morální 
a zdravotní způsobilost v souladu 
se zákonem č. 95/2004 Sb., 
specializace v oboru pediatrie 
prvního stupně vítána.
Nabízíme: plný pracovní úvazek, 
trvalý pracovní poměr, 
specializovanou způsobilost 
v oboru pediatrie, možnost 
vzdělávání a osobního rozvoje.

Nástup možný ihned, popřípadě 
podle dohody.

Bližší informace podá:  
MUDr. Radim Dudek, ředitel  
OLÚ Metylovice, tel. 558 686 205. 
Písemné nabídky zasílejte 
elektronicky na adresu:  
iveta.soukupova@olum.cz, poštou 
na adresu: Odborný léčebný ústav 
Metylovice  – MSS, p. o., 
Metylovice 1, 739 49 Metylovice.

ZDN 101005450

Vrchní sestra

hledáme vrchní sestru  
na plný pracovní úvazek 
v nzz ambulantního typu
Očekáváme: ukončené studium na 
vyšší odborné zdravotnické škole, 
praxe v oboru minimálně 4 roky, 
praxe s vedením lidí, 
dobré komunikační a organizační 
schopnosti, vstřícný 
a profesionální přístup, anglický 
jazyk – středně pokročilá úroveň, 
další jazyky výhodou.

Nabízíme: práci na špičkově 
vybaveném pracovišti, 
možnost profesního růstu, 
možnost učit se v oboru, práci 
v příjemném prostředí. 
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Zájemci, pošlete svůj životopis  
na adresu:  
stana.babczynska@cmcpraha.cz

ZDN 101005188

Lékař/lékařka

Vsetínská nemocnice a. s.
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro léčebnu dlouhodobě 
nemocných.
Nabízíme: bonusový systém 
volitelných výhod až 30 000 Kč 
(náborový příspěvek, příspěvek na 
bydlení a cestovné…).
Vhodné i pro absolventy.
Kontakt:  
Vsetínská nemocnice a. s., OŘLZ, 
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín, 
e-mail:  
konarikova@nemocnice-vs.cz,  
tel. 571 490 131.

ZDN 101005099

Zdravotní sestra

Zdravotní sestru  
na částečný úvazek (2 dny 
v týdnu) pro denní stacionář 
Onkologické kliniky přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Jedná se o práci v mladém 
kolektivu.
Kontakt: Zdeňka Dlouhá,  
tel. 728 146 211,  
e-mail: zdenka.dlouha@vfn.cz

ZDN 101005447

Lékař/lékařka

Soukromé plicní 
zdravotnické zařízení 
v Olomouci
přijme odborného lékaře s atestací 
v oboru TRN.
Pracovní úvazek podle dohody.
Kontakt: Bc. Hana Walterová,  
tel. 603 303 706,  
e-mail: info@plicnihodolany.cz

ZDN 101005103

Lékař/lékařka

Nestátní zdravotnické 
zařízení
Přijme
l  praktického lékaře se 

zkušenostmi z oblasti ZPP  
plný úvazek, spěchá!

l  zkušeného ORL lékaře na 
zkrácený úvazek

Hlavní činností bude provádění 
ORL preventivních LP pro 
smluvní klienty společnosti. 
Pracovní doba podle dohody, 
vhodné pro důchodce či ženy na 
MD.
Požadujeme: praxi, spolehlivost, 
zodpovědnost.

l  Dále přijmeme chirurga na plný 
úvazek.

Kontaktní osoba:  
Mgr. Lenka Šmídová,  
e-mail: smidova@medikaal.cz

ZDN 101004759

Více pozic

Klinika ESET
přijme
l  psychiatra/psychiatričku pro 

práci v ambulanci

l  psychiatra//psychiatričku na 
pozici ved. lékaře odd. 
a stacionáře pro organické 
psychické poruchy

l  klinického psychologa/
psycholožku, specializace na 
děti i dospívající

l  sestru pro práci v denním 
stacionáři

Strukturované CV zasílejte na: 
ESET, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  

e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101005019

Sestra

Klinika ESET
přijme sestru pro práci v denním 
stacionáři.
Vítáme psychoterapeutický výcvik 
(alespoň započatý).

Nabídky s profesním CV zasílejte 
na: ESET, paní Renata 
Konopásková, Vejvanovského 1610,  
149 00 Praha 4,  
e-mail: klinikaeset@volny.cz,  
tel./fax 242 485 855.

ZDN 101005014

n Prodej
Prodám prosperující RDG 
praxi v Praze 10.
Rozrůstající se lokalita,  
zhruba 15 000 výkonů za rok.
Rodinné důvody.
Kontakt 728 132 923

ZDN 101004831

Přenechám zavedenou 
dermatologickou praxi 
v Bavorsku
v těsné blízkosti st. hranic s ČR 
dermatologovi se spec. 
způsobilostí v oboru.  
18  h/týd. – 100 000 Kč/měs.
Kontakt: derma@email.cz

ZDN 101005183

www. ZDN.cz
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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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