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n Výběrová řízení

Předseda

Svaz zdravotních  
pojišťoven ČR (SZP ČR)
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
„Předseda Lékové komise SZP ČR“.
Základní kvalifikační předpoklady: 
VŠ medicínského, farmaceutického 
nebo ekonomického směru, 
bezúhonnost, praxe ve 
zdravotnictví nebo v oblasti 
výroby, distribuce léčivých 
prostředků po dobu min. 5 let, 
znalost AJ výhodou, dobrá znalost 
práce na PC (Microsoft Office).
Předpokládané datum nástupu:  
1. 7. 2010. Místo výkonu práce: 
Praha.
Uchazeč doloží spolu s přihláškou 
doklad o dosaženém vzdělání, 
strukturovaný životopis a pro 
potřeby výběrové komise zpracuje 
materiál z oblasti lékové politiky.
Nabízíme: samostatnou, 
zodpovědnou a strategickou pozici 
v oblasti lékové politiky, dobré 
finanční ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity.
Bližší podmínky a zadání pro 
přípravu materiálu jsou k dispozici 
na sekretariátu SZP ČR v sídle SZP 
ČR na vyžádání.

Kontakt:  
Svaz zdravotních pojišťoven ČR, 
Nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 
e-mail : info@szpcr.cz
Uzávěrka přihlášek vč. materiálu 
z oblasti lékové politiky:   
15. května 2010 do 15,30 hod. 
Přihlášky je možné doručit 
i osobně do sídla SZP ČR (budova 
DOS, 9. patro, číslo dveří 902)  
ve stanovené lhůtě každý pracovní 
den od 8,00 do 15,30 hod. 
Nakládání s osobními údaji 
podléhá režimu zákona  
č. 101/2000 Sb., v platném znění, 
o ochraně osobních údajů.
Vyžádané materiály nebudou 
vráceny. 
Svaz zdravotních pojišťoven ČR  
si vyhrazuje právo uvedené 
výběrové řízení kdykoliv zrušit.

ZDN 101006937

Jednatel společnosti

Nemocnice Boskovice, s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce jednatele 
společnosti.
Osobní předpoklady: státní občan 
ČR, občanská a morální 
bezúhonnost, plná způsobilost 
k právním úkonům.
Kvalifikační předpoklady: 
dokončené vysokoškolské vzdělání 
lékařského, ekonomického či 
právního směru.
Další předpoklady: schopnosti pro 
výkon funkce jednatele společnosti 

s ručením omezeným (zejména 
obchodní zákoník – § 38 l a § 136), 
manažerské, organizační a řídící 
schopnosti, komunikační 
schopnosti, znalost zdravotního 
prostředí výhodou, řidičský 
průkaz skupiny B, znalost AJ nebo 
NJ výhodou.
Obsah přihlášky: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, kontaktní telefon a e-mail,  
název funkce a označení obchodní 
společnosti, v níž má být tato 
funkce vykonávána, datum 
a vlastnoruční podpis.
Doklady, které zájemce připojí 
k přihlášce: stručný profesní 
životopis s údaji o dosavadních 
zaměstnáních a odborných 
znalostech uchazeče, úředně 
ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání (diplom 
i osvědčení o státní závěrečné 
zkoušce), prohlášení podepsané 
zájemcem, že splňuje předpoklady 
pro výkon funkce jednatele 
společnosti s ručením omezeným 
minimálně v rozsahu, jak je 
uvedeno výše, předložení strategie 
rozvoje společnosti v rozsahu  
5 stran A4, osvědčení ve smyslu 
§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 
(případně čestné prohlášení o tom, 
že toto osvědčení bylo vyžádáno), 
a čestné prohlášení ve smyslu  
§ 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než  
3 měsíce), písemný souhlas se 
zpracováním, uchováním 
a poskytnutím osobních údajů 
třetím osobám pro účely 
výběrového řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, a to po celou dobu 
trvání výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky:  
30. 4. 2010 do 10.00 hodin.

Písemnou přihlášku spolu 
s požadovanými doklady doručte 
v zalepené obálce se značkou 
„Nemocnice Boskovice – jednatel 
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – 
NEOTVÍRAT“ na adresu:  
Město Boskovice, Masarykovo 
nám. 4/2, 680 18 Boskovice. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
kdykoli toto výběrové řízení zrušit.

ZDN 101006759

Více pozic

Děkan 1. lékařské fakulty UK 
v Praze
vypisuje výběrová řízení  
na obsazení pracovních míst 
akademických pracovníků/
pracovnic s předpokládaným 
nástupem od 1. 10. 2010:

l  Asistent/asistentka
– 2x na částečný pracovní úvazek 

do Farmakologického ústavu  
1. LF UK
VŠ farmaceutického nebo 
lékařského směru, jazykové 
znalosti. Praxe, vědecká 
a publikační činnost výhodou. 
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost, 
znalost práce s PC. Mzdové 
zařazení dle Vnitřního mzdového 
předpisu Univerzity Karlovy 
v Praze (www.cuni.cz).

l  Odborný asistent/odborná 
asistentka

Všeobecné požadavky: min. 
magisterské VŠ vzdělání 
příslušného směru, jazykové 
znalosti. Praxe, vědecká 
a publikační činnost výhodou. 
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost, 
znalost práce s PC. Mzdové 
zařazení dle Vnitřního mzdového 
předpisu Univerzity Karlovy 
v Praze (www.cuni.cz).
– 1x na celý pracovní úvazek  
do Fyziologického ústavu 1. LF UK
VŠ lékařského směru, zkušenosti 
s výukou fyziologie, klinické 
zkušenosti v oboru vnitřního lékařství
– 2x na částečný pracovní úvazek  
do Ústavu biofyziky a informatiky 
1. LF UK 
VŠ v oboru fyzika, praxe 
a publikace v oboru, znalost AJ 
– 1x na částečný pracovní úvazek  
do Ústavu patologické fyziologie 
1. LF UK VŠ lékařského směru, 
praxe v oboru patologické fyziologie 
min. 1 rok, znalost ČJ a AJ
– 1x na částečný pracovní úvazek  
do Ústavu pro humanitní studia 
v lékařství 1. LF UK do Oddělení 
lékařské etiky a filozofie medicíny
VŠ vzdělání v oblasti genetiky 
a lékařské etiky, ukončené  
Ph.D. studium
– 1x na částečný pracovní úvazek  
do Ústavu všeobecného lékařství 
1. LF UK 

VŠ lékařského směru, 
specializovaná způsobilost v oboru 
všeobecné praktické lékařství, 
znalost AJ, pedagogická zkušenost 
(školitel, učitel v oboru)
– 2x na částečný pracovní úvazek  
do Ústavu patologie 1. LF UK 
a VFN
– 1x na celý pracovní úvazek  
do Ústavu dědičných 
metabolických poruch 1. LF UK 
a VFN
VŠ přírodovědného směru, 
ukončené Ph.D. studium, znalost 
oborů biochemie a patobiochemie 
se zaměřením na dědičné 
metabolické choroby, praktické 
zkušenosti v experimentální práci 
s buněčnými kulturami, vítána 
zkušenost v práci s radioizotopy, 
komplexními lipidy 
a s pedagogickou činností 
– 1x na částečný pracovní úvazek  
na Radiodiagnostickou kliniku  
1. LF UK a FN Na Bulovce 
– 6x na částečný pracovní úvazek  
na II. Interní kliniku 1. LF UK 
a VFN
– 4x na částečný pracovní úvazek 
na III. Interní kliniku 1. LF UK 
a VFN
– 1x na částečný pracovní úvazek  
na IV. Interní kliniku 1. LF UK 
a VFN
specializovaná způsobilost v oboru 
vnitřní lékařství, praxe v oboru 
– 1x na částečný pracovní úvazek  
do Centra adiktologie 
Psychiatrické kliniky 1. LF UK 
a VFN
VŠ právnického směru, profilace 
v kriminologii prokázaná 
diplomovou prací, publikacemi 
atd., zájem o návykové látky, 
ukončené Ph.D. vzdělání nejlépe 
ve výše uvedených směrech
– 1x na částečný pracovní úvazek  
na Onkologickou kliniku 1. LF UK 
a VFN
specializovaná způsobilost v oboru 
radiační onkologie
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– 1 x na částečný pracovní úvazek  
na Urologickou kliniku 1. LF UK 
a VFN
VŠ lékařského směru, zájem 
o pedagogickou a vědeckou 
činnost
3x na částečný pracovní úvazek 
na Interní kliniku 1. LF UK a ÚVN 
– 3x na částečný pracovní úvazek 
na Oční kliniku 1. LF UK a ÚVN 
specializovaná způsobilost 
v oboru, zaměření na makulární 
onemocnění, vitreoretinální 
problematiku, vyšetřovací postupy, 
diabetologii, angiografii, laserové 
operace sítnice, vitreoretinální 
chirurgii, publikační činnost 
zejména v oblasti 
neurooftalmologie, min. 8 let praxe

l  Docent/docentka
– 1x částečný pracovní úvazek  
na Onkologickou kliniku 1. LF UK 
a VFN 
habilitace v oboru, specializovaná 
způsobilost v oboru klinické 
onkologie a radioterapie, vědecká 
a publikační činnost v oboru. 
Jazykové znalosti, praxe.
Předpoklady pro pedagogickou 
práci, morální bezúhonnost. 
Mzdové zařazení podle Vnitřního 
mzdového předpisu Univerzity 
Karlovy v Praze (www.cuni.cz).
 Uchazeč/uchazečka musí splňovat 
všeobecné požadavky včetně 
případných konkrétních 
požadavků uvedených 
u jednotlivých pracovních pozic.
Písemné přihlášky s vlastnoručním 
podpisem, doplněné profesním 
životopisem, doklady o vzdělání, 
kvalifikacích a praxi s přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
souhlasem v souvislosti se 
zákonem o ochraně osobních 
údajů, vše v českém jazyce, zasílejte 
do 5 týdnů po zveřejnění na 

adresu 1. LF UK, Kateřinská 32, 
121 08 Praha 2.
Informace jsou uvedeny  
na: www.lf1.cuni.cz 

ZDN 101006681

Kardiochirurg

Institut klinické 
a experimentální medicíny, 
Klinika kardiovaskulární 
chirurgie 
vypisuje výběrové řízení na místo 
kardiochirurga.
Společný chirurgický základ vítán, 
možno i absolvent VŠ.
Písemné přihlášky zasílejte na 
adresu: japx@ikem.cz do 3 týdnů 
od zveřejnění inzerátu.

ZDN 101006750

Primář/primářka

Litomyšlská nemocnice, a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primář/ka léčebny 
dlouhodobě nemocných.
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání lékařského směru, 
specializovaná způsobilost 
z vnitřního lékařství, eventuálně 
nástavbová atestace z geriatrie, 
minimálně 10 let praxe v oboru, 
zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, organizační, řídící 
a komunikační schopnosti.

Písemné přihlášky doložené 
ověřenými kopiemi dokladů 
o vzdělání, strukturovaným 
profesním životopisem a výpisem  
z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 
zasílejte do 3 týdnů po uveřejnění 
na adresu: Litomyšlská  
nemocnice, a. s., personální 
oddělení – pí I. Bartošová,  
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl. 

ZDN 101006676

Lékař/lékařka
BRISTOL a. s., Sadová 2026/19, 
360 01 Karlovy Vary
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa  
lékař/lékařka (plný nebo poloviční 
pracovní úvazek).
Požadujeme: VŠ vzdělání, atestace 
I. stupně (interna, ortopedie, 
gastroenterologie či neurologie), 
dobrá znalost RJ, částečně AJ nebo 
NJ, příjemné vystupování.
Nabízíme: zajímavou práci 
v nadstandardním lázeňském 
zařízení se zahraniční klientelou.
Velmi dobré mzdové a sociální 
podmínky.
Možnost ubytování.
Přihlášku spolu s životopisem 
zasílejte k rukám Mgr. Adámkové, 
e-mail:  
zuzana.adamkova@bristolgroup.
cz, tel. 353 348 560, 731 429 019.

ZDN 101006597

Sestra

Ředitel Fakultní nemocnice 
Ostrava
vyhlašuje výběrová řízení na 
obsazení funkcí:
l  vrchní sestra Oddělení 

psychiatrického
Kvalifikační požadavky: ukončené 
nebo zahájené vysokoškolské vzdělání 
(Bc., Mgr.), specializace v oboru 
ošetřovatelská péče v psychiatrii, 
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  staniční sestra stanice B 
Popáleninového centra

Kvalifikační požadavky: odborná
 způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, 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, organizační a řídící 
schopnosti.
K přihlášce přiložte stručný profesní 
životopis s uvedením aktuálních 
údajů o dosažené kvalifikaci. 

Přihlášky přijímá do 10. 5. 2010  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava-Poruba.

ZDN 101006600

n Volná místa

Psychiatr

Soukromá ambulance 
v okolí Prahy
Hledám psychiatra do ambulance 
v Praze a okolí.
Výhodné platové a pracovní 
podmínky.
Tel. 602 293 747.

ZDN 101006921

Lékař/lékařka

Kardia s. r. o. –  
NZZ se zaměřením na 
pracovně lékařskou péči
hledá do závodních ordinací 
v Brandýse nad Labem a Zdibech 
(okres Praha-východ) lékaře/
lékařku se specializací pracovní, 
praktické nebo interní lékařství, 
eventuálně hygiena. Odpovídající 
ohodnocení, interní odborné 
zaškolení, při dojíždějí služební 
auto, možný zkrácený úvazek.
Kontaktujte prosím:  
Ing. Naďa Vaňková,  
tel. 724 535 282, 272 084 463  
nebo e-mail: jobs@kardia.cz

ZDN 101006895

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.
Odpovídající finanční ohodnocení, 
interní odborné zaškolení,  
při dojíždění služební auto.

Kontaktujte prosím:  
Ing. Naďa Vaňková,  
tel. 724 535 282, 272 084 463  
nebo e-mail: jobs@kardia.cz

ZDN 101006899

Lékař/lékařka

Soukromé RDG oddělení 
a Mammocentrum 
Polikliniky Břeclav, s. r. o.
přijme do pracovního poměru  
na plný, eventuálně poloviční 
úvazek lékaře/lékařku – možno 
i absolventa. Vlastníme akreditaci 
k uskutečňování vzdělávacího 
programu v oboru radiologie 
a zobrazovací metody  
(od 1. 5. 2010).
Specializovaná způsobilost v oboru 
radiologie a zobrazovací metody je 
vítána, znalost mamární 
diagnostiky výhodou.

In
ze

rc
e 

10
10

06
73

5 
 

33_ZN_1610_001   34 4/15/10   4:06:12 PM



personální inzerce Zdravotnické noviny 16 | 19. 4. 2010 | 35

Nabízíme: smluvní mzdu výrazně 
nad úrovní tabulkového platu, 
výkonnostní odměny, možnost 
ubytování, zajištění vzdělávání 
samozřejmostí.
Požadujeme: schopnost práce 
v týmu, komunikativnost.
Provádíme: kompletní digitalizovaný 
provoz – skiagrafie, ultrazvuková 
diagnostika, mamograf, intervenční 
výkony pod ultrazvukovou 
kontrolou.
Kontakt: prim. MUDr. Vít Havel, 
RDG odd. Poliklinika Břeclav s. r. o., 
Bří Mrštíků 38, 690 74 Břeclav,  
tel. 519 303 205,  
e-mail: havel@poliklinika.cz 

ZDN 101006903

Ortoped

Litomyšlská nemocnice, a. s.
přijme pro ortopedické oddělení 
lékaře.
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializovaná způsobilost 
podle zákona č. 95/2004 Sb. – není 
podmínkou, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost, schopnost týmové 
práce se zájmem o obor.
Nástup dohodou.
Nabízíme: zaměstnání 
v akreditovaném pracovišti, 
odborný růst, možnost ubytování.
Kontakt: e-mail:  
miroslav.vlach@litnem.cz nebo 
LN, a. s., personální oddělení,  
J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl.

ZDN 101006753

IT technika

IT technika pro Kliniku 
anesteziologie, resuscitace 
a intenzivní medicíny přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadavky: SŠ nebo VŠ vzdělání 
v oboru elektrotechnika nebo 
informatika. Nástup IV–VI 2010.

Přihlášky se životopisem zasílejte 
na adresu:  
primář MUDr. Jan Krištof,  
KARIM VFN, U Nemocnice 2,  
128 08 Praha 2,  
e-mail: karim@vfn.cz

ZDN 101006756

Lékař/lékařka

Ústřední vojenská nemocnice 
Praha
přijme pro Oddělení rehabilitační 
a fyzikální medicíny  
do pracovního poměru lékaře. 
Požadavky: VŠ vzdělání lékařského 
směru, specializace buď v oboru 
FBLR – RFM, nebo v jiném 
základním oboru (NEU apod.) 
nebo bez atestace po společném 
kmenovém základu, zdravotní 
způsobilost a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., schopnost 
týmové práce, schopnost 

přednáškové a publikační činnosti, 
uživatelská znalost PC, angličtina. 
Nabízíme: práci v moderních 
provozech nemocnice s akreditací 
JCI, špičkové, plně vybavené 
pracoviště s ambulantním 
provozem, lůžky akutní 
rehabilitace, odpovídající finanční 
ohodnocení, zabezpečení 
profesního růstu, možnost 
ubytování pro mimopražské, 
závodní stravování, příspěvky 
z FKSP (rekreace, sport, vitaminy, 
benefitní programy) a jiné 
zaměstnanecké výhody. 
Nástup podle dohody. 
Bližší informace: primář oddělení 
pplk. MUDr. Michal Říha,  
tel. 973 203 151, e-mail:  
michal.riha@uvn.cz nebo 
personální asistentka  
Blanka Fialová, tel. 973 202 728,  
e-mail: blanka.fialova@uvn.cz

ZDN 101006603

Lékař/lékařka

Chrudimská nemocnice, a. s.
přijme lékaře absolventa  
na odd. LDN.
Nabízíme náborový příspěvek  
20 000 Kč, možnost ubytování 
v bezprostřední blízkosti 
nemocnice.
Kontakt: personální odd.,  
e-mail: kucerova@nemcr.cz,  
tel. 469 653 141.

ZDN 101006701

Lékař/lékařka

Chrudimská nemocnice, a. s.
přijme lékaře na pozici zástupce 
primáře odd. LDN.
Požadujeme: specializovanou 
způsobilost z oboru vnitřní 
lékařství, neurologie, chirurgie 
nebo geriatrie, morální 
bezúhonnost, organizační 
schopnosti.
Nabízíme: náborový příspěvek  
20 000 Kč.
Kontakty: personální odd.,  
e-mail: kucerova@nemcr.cz,  
tel. 469 653 141.

ZDN 101006704

Fyzioterapeutka

Sdružení zdravotnických 
zařízení II Brno, p. o. 
poliklinika, Zahradníkova 2/8
přijme fyzioterapeutku na dobu 
určitou s možností trvalého 
pracovního poměru, vhodné  
i pro absolventky.
Info: pí Dalerová, tel. 541 552 204.

ZDN 101006701

Více pozic

Nemocnice  Podlesí a. s., 
Třinec
přijme do pracovního poměru 
lékaře na pracoviště:

l  neurologická ambulance
l  ARO (kardiochirurgie RES)
Požadujeme: způsobilost podle 
zákona č. 95/2004 Sb., specializace 
v daném oboru podmínkou, 
funkční licence výhodou.
* manažer pro styk s pojišťovnami
Požadujeme: VŠ, 5 let praxe se 
zaměřením na problematiku 
zdravotnictví a veřejného 
zdravotního pojištění, absolvování 
specializovaných odborných 
školení a konferencí v oblasti 
veřejného zdravotního pojištění, 
znalost právních předpisů 
souvisejících se všeobecným 
zdravotním pojištěním, detailní 
znalost systému zdravotního 
pojištění v ČR a úhrad v systému 
veřejného zdravotního pojištění, 
komplexní a analytické myšlení, 
systematičnost, vynikající 
obchodní a vyjednávací 
schopnosti, komunikační 
dovednosti, schopnost předvídat 
a analyzovat budoucí vývoj.
Nabízíme: nadstandardní, smluvní 
finanční ohodnocení odpovídající 
znalostem, zkušenostem a přínosu 
pro společnost, benefity, možnost 
ubytování, služební automobil 
a mobilní telefon.
Vaše žádosti doplněné 
o strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mail:  
simona.szuscikova@nempodlesi.cz, 
nebo na adresu:  
Nemocnice Podlesí a. s.,  
Mgr. Simona Szusciková,  
Konská 453, 739 61 Třinec. 

ZDN 101006231

Lékař/lékařka

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa, a. s.
přijme lékaře na plný úvazek  
pro pracoviště:
l  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 101000754

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.
Svoje 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 101004721

n Prodám

Prodám ordinaci praktického 
lékaře pro dospělé ve Zlíně.
Situována v centru města, blízko 
k ordinacím odborníků 
i lůžkovému oddělení, poctivě 
vedená.
Na ceně, času i způsobu předání  
je možné se dohodnout.
Kontakt: tel. 732 651 981,  
e-mail: marjan55@centrum.cz

ZDN 101006686

Nabízím k převzetí moderní 
zavedenou gynekologickou 
praxi v Bavorsku,  
5 km od hranice 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.
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