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Výběrová řízení

Primář
Oblastní nemocnice 
Příbram, a. s.,
vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici:

   Primář oddělení 
nukleární medicíny

Požadujeme:
•   specializovanou 

způsobilost v oboru, 
•   licenci ČLK k výkonu 

funkce primáře. 

Nabízíme: 
•   práci na moderně 

vybaveném oddělení, 
•   smluvní plat, 
•   možnost ubytování.

Nástup: dle dohody.

Bližší informace:  
MUDr. Petr Polouček, 
náměstek pro LPP, 
tel.: 318 641 103, 
e-mail: petr.poloucek@onp.cz

Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte  
do 30. 6. 2012 na adresu: 
U Nemocnice 84, 
261 26 Příbram. 
Obálku označte  
„Výběrové řízení – ONM“.

ZDN A121005946

Primáři
Ředitel Slezské nemocnice 
v Opavě, p. o.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pozic:

   Primář centrálních 
operačních sálů
   Primář interního oddělení
   Primář neurologického 
oddělení
   Primář ortopedického 
oddělení
   Primář urologického oddělení

Požadujeme:
•   ukončené vzdělání v oboru 

všeobecné lékařství, 
•   druhou atestaci nebo 

specializovanou způsobilost 
v příslušném oboru (pro 
funkci primář centrálních 
operačních sálů v oboru 
chirurgie či anesteziologie 
a intenzivní medicína),

•   nejméně 10 let odborné praxe,
•   licenci ČLK pro výkon 

funkce primáře v oboru,
•   organizační, řídicí 

a komunikační schopnosti, 
•   znalost úhradové vyhlášky,
•   písemně vypracovanou 

koncepci rozvoje příslušného 

oddělení odpovídající 
moderním trendům oboru 
(zašlete společně s přihláškou 
nebo nejpozději 3 dny před 
konáním výběrového řízení  
e-mailem na adresu: 
sekretariat@ 
nemocnice.opava.cz).

Nabízíme:
•   nadstandardní platové 

podmínky formou 
smluvního platu,

•   práci s moderní 
diagnostickou technikou,

•   případnou pomoc při 
zajištění ubytování

Nástup: dle dohody.

Přihlášku do výběrového řízení 
doloženou strukturovaným 
životopisem s přehledem 
dosavadního zaměstnání 
a praxe, doklady o dosaženém 
vzdělání (notářsky ověřené), 
platným výpisem z rejstříku 
trestů a čestným prohlášením 
uchazeče, že proti němu 
není vedeno trestní řízení, 
zasílejte do 30. 5. 2012 
(včetně) na adresu:
Mgr. Barbara Dušková, 
oddělení ŘLZ, Olomoucká 86,  
746 79 Opava, 
tel.: 553 766 142;  
e-mail: barbara.duskova@
nemocnice.opava.cz 

ZDN A121005942

Kardiolog
Přednosta Kliniky 
kardiologie IKEM 
vypisuje výběrové 
řízení na místo: 

   Odborný lékař-kardiolog se 
zaměřením na zobrazovací  
metody v kardiologii

Požadujeme:
•   atestaci z kardiologie 

(nebo předpoklad jejího 
získání do jednoho roku), 

•   schopnost samostatného 
provádění transthorakální 
echokardiografie, 

•   zájem o klinický výzkum, 
•   znalost angličtiny.

Nabízíme:
•   výborné podmínky 

pro odborný růst, 
•   práci v mladém kolektivu, 
•   dobré platové podmínky. 

V případě zájmu zasílejte 
do 20. 5. 2012 přihlášky 
s přiloženým životopisem 
e-mailem a pro neformální 
rozhovor nás neváhejte 
kontaktovat telefonicky.
Kontaktní osoba:  
MUDr. Radka Kočková,  

vedoucí lékařka oddělení 
neinvazivní kardiologie, 
e-mail: kocr@medicon.cz,  
tel.: 605 222 621.

ZDN A121005924

Primář
Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a. s.,
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

   Primář anesteziologického 
a resuscitačního oddělení 

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání + specializovanou 

způsobilost v oboru  
dle zákona č. 95/2004 
Sb. v platném znění,

•   minimálně 10 let 
praxe v oboru,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost dle 
zákona č. 95/2004 Sb. 
v platném znění,

•   organizační, řídicí 
a komunikační schopnosti.

Písemnou přihlášku doplněnou 
osobním dotazníkem, 
profesním životopisem 
s přehledem odborné praxe, 
písemným návrhem koncepce 
práce v uvedené funkci, 
ověřenými doklady o vzdělání, 
výpisem z rejstříku trestů 
(ne starším než 90 dnů), 
osvědčením dle zákona 
č. 451/1991 Sb., čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 
zákona č. 451/1991 Sb., licencí 
ČLK k výkonu funkce primáře 
v daném oboru a souhlasem 
s využitím poskytovaných 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení zasílejte 
do tří týdnů od zveřejnění 
inzerátu na sekretariát 
Nemocnice Jindřichův Hradec, 
a. s., U Nemocnice 380/III, 
377 38 Jindřichův Hradec, 
s označením „Výběrové řízení“.
Termín osobního pohovoru 
před komisí bude 
uchazečům upřesněn.

ZDN A121005910

Vrchní sestra
Nemocnice 
Strakonice, a. s.,
vypisuje výběrové 
řízení na místo:

   Vrchní sestra  
pro Centrum péče o zrak

Požadujeme:
•   VŠ příslušného směru  

nebo ÚSO + specializaci 
v oboru ošetřovatelská 
péče o dospělé,

•   minimálně 5 let praxe výkonu 
zdravotnického povolání,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost,

•   osvědčení ve smyslu § 66 
zákona č. 96/2004 Sb.,

•   schopnost vedoucí, 
organizátorské 
a manažerské činnosti,

•   znalost práce na PC 
na uživatelské úrovni.

Požadované dokumenty:
•   přihláška k výběrovému 

řízení, 
•   životopis s přehledem 

profesní praxe, 
•   kopie dokladů 

o dosaženém vzdělání, 
•   kopie výpisu z rejstříku trestů 

(ne starší než 3 měsíce).

Nástup: 1. 7. 2012.

Případné informace na tel. 
383 314 114 – hlavní sestra.

Písemné přihlášky doložené 
kopiemi dokumentů zasílejte 
do tří týdnů na adresu: 
Zaměstnanecký odbor, 
Nemocnice Strakonice, a. s.,  
Radomyšlská 336, 
386 29 Strakonice

ZDN A121005917

Volná místa 

Vedoucí oddělení LPS
Na OSSZ Nymburk 
přijmeme vedoucí lékařku/
lékaře oddělení LPS.

Požadujeme: 
•   specializovanou 

způsobilost v klinickém 
oboru podmínkou,

•   specializace v posudkovém 
lékařství výhodou.

Tel.: 325 503 535/570.
ZDN A121005956

Více pozic
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí 
přijme: 

   zástupce primáře 
na dětské oddělení
   zástupce primáře 
na gynekologicko- 
-porodnické oddělení
   zástupce primáře 
na interní oddělení
   větší počet absolventů

Požadavky: 
•   VŠ, II. atestace v oboru, 
•   organizační a řídicí 

schopnosti, praxe 
(funkční místa).

Kontakt:  
tel.: 499 502 304, e-mail:  
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz 

ZDN A121005937

Lékař/lékařka
Do ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 
v České Kamenici 
přijmeme lékaře/ku 
na plný úvazek. 

Dobré platové podmínky, 
možnost ubytování v areálu. 

Kontakt: tel.: 777 482 200, 
e-mail: info@viamedical.cz

ZDN A121005930

Sekundární lékař/
lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole 
přijme pro Dětskou 
psychiatrickou kliniku 2. LF UK  
sekundární(ho) lékaře/ku. 

Požadavky: ukončená LF, 
výhodou praxe na dospělé 
psychiatrii nebo zapsání 
do spec. oboru dětská 
a dorostová psychiatrie 
před 30. 6. 2009. 
Pozice otevřena i pro absolventy 
(je třeba doložit ukončení 
studia do 20. 6. 2012). 

Písemné nabídky s CV zasílejte 
do 21. 5. 2012 k rukám přednosty 
Dětské psychiatrické kliniky  
2. LF UK a FN Motol,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5  
nebo e-mailem: 
michal.hrdlicka@lfmotol.cuni.cz
Informace na tel. 22443 3401.

ZDN A121005920

Lékaři
Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a. s., 
přijme lékaře pro tyto obory:

   gynekologie a porodnictví
   lékařská mikrobiologie
   anesteziologie a resuscitace
   ortopedie
   neurologie
   chirurgie

Všechny obory vhodné 
i pro absolventy. 

Nabízíme:
•   možnost dalšího vzdělávání 

a profesního růstu  
bez smluvního závazku, 
jsme držiteli akreditace 
pro další vzdělávání,

•   5 týdnů dovolené,
•   příspěvek na penzijní 

připojištění,
•   konkrétní mzdové a ostatní 

podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru.

7. 5. 2012



Kontakt: 
e-mail: rysava@hospitaljh.cz,  
tel.: 384 376 321.

ZDN A121005913

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

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

Různé 

Všeobecná praxe 
– Německo

Přenechání velké 
všeobecné lékařské 
praxe v Německu 
kvůli odchodu do penze.

Předpoklady: odborný lékař 
pro všeobecné lékařství 
nebo internista.

Nabízíme pomoc při uznávání 
odbornosti a získávání 
německé atestace i při výuce 
jazyka a hledání ubytování.

Další informace na adrese 
www.doc2have.de nebo 
na tel. čísle 00491718013465.

ZDN A121005952

Gynekologická praxe 
– Německo

Přenechání gynekologické 
praxe v Německu 
kvůli odchodu do penze.

Předpoklady:  
odborný gynekolog.

Nabízíme pomoc při uznávání 

odbornosti a získávání 
německé atestace i při výuce 
jazyka a hledání ubytování.

Další informace  
na internetové adrese  
www.doc2have.de nebo 
na tel. čísle 00491718013465.

ZDN A121005949

Účetnictví
Účetní s praxí 
ve zdravotnictví 
nabízí externí zpracování 
účetnictví a daňové evidence, 
včetně DPH a mezd.
SčK, LbK, Pha. 
Tel.: 737 133 916.

ZDN A121005906v 

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

Inzerce A121006173
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