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Výběrové řízení
Více pozic

Nemocnice Vyškov, p. o.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení míst:

   primáře centra léčebné 
rehabilitace s lůžkovým 
i ambulantním oddělením
   lékaře interního oddělení  
s atestací

 
Požadujeme: 
•   lékaře s atestací v oboru, 

u primariátu II. atestaci nebo SZ,
•   odbornou způsobilost,
•   zdravotní způsobilost  

a trestní bezúhonnost,
•   licenci pro výkon 

vedoucího lékaře,
•   platové podmínky dle odborné 

způsobilosti a délky praxe, 
•   nástup po dohodě.

Informace u náměstkyně pro 
zdravotní péči: MUDr. Marie 
Pojezná, tel.: 517 315 104,  
e-mail: pojezna@nemvy.cz.  
Podrobné informace na webu:  
www.nemvy.cz
 M141000456

Vedoucí 
fyzioterapeut/ka

Ředitel Nemocnice 
Jablonec nad Nisou, p. o.,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice:

   vedoucí fyzioterapeut/-ka 

Požadujeme:
•   VŠ nebo vyšší odborné vzdělání 

v oboru fyzioterapie, 
•   platné osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu 
dle zák. č. 96/2004 Sb., 

•   nejméně 5 let praxe v oboru 
na lůžkovém oddělení, 

•   organizační, komunikační 
a řídicí schopnosti, 

•   bezúhonnost. 

Nabízíme: 
•   možnost seberealizace 

ve vedení pracoviště 
v prosperující organizaci, 

•   práci na akreditovaném 
pracovišti I. typu (ambulantní 
a lůžková rehabilitace), 

•   spolupráci mladého 
a přátelského kolektivu – 
neformální prostředí, 

•   podmínky pro osobní  
a profesní rozvoj, 

•   významnou podporu  
dalšího vzdělávání, 

•   zaměstnanecké benefity, 
•   nástup dle dohody. 

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce je třeba doložit: 

•   strukturovaný životopis  
se zaměřením na dosavadní 
odbornou praxi, 

•   kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, 

•   kopii osvědčení, 
•   výpis z rejstříku trestů  

ne starší než 3 měsíce, 
•   zpracovanou koncepci 

pracoviště v rozsahu 
max. 2 strany A4.

Přihlášky do výběrového 
řízení včetně všech náležitostí 
zasílejte nebo osobně doručte 
v zalepené obálce s označením 
„Výběrové řízení – RHB“ na 
adresu: Nemocnice Jablonec 
nad Nisou, p. o., personální 
oddělení, Nemocniční 15, 
466 60 Jablonec nad Nisou. 
Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2014.
 M141000438

Volná místa
Primář – chirurgie

Nemocnice Frýdlant, s. r. o., 
v Libereckém kraji příjme:

   primáře chirurgického oddělení

Požadujeme: 
•   praxi v oboru 10 let, 
•   licenci ČLK pro výkon funkce  

vedoucího lékaře,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru chirurgie podmínkou.

Nabízíme: 
•   možnost přidělení bytu, 
•   5 týdnů dovolené.

Strukturovaný životopis 
s přehledem odborné praxe 
zasílejte na adresu: Nemocnice 
Frýdlant, s. r. o., personální 
oddělení, V úvoze 860, 46 401 
Frýdlant, e-mail: jaroslava.
mesarosova@nemfry.cz
 M141000472

Internista a PL
Fakultní nemocnice v Motole 
přijme pro oddělení preventivní 
individuální péče 

   lékaře internistu 
a praktického lékaře

Požadujeme:
•   specializovanou způsobilost 

v příslušném oboru, 
•   minimálně 6 let praxe v oboru, 
•   proklientský přístup, 
•   velmi dobrá znalost  

práce na PC podmínkou,
•   znalost AJ výhodou, 
•   nástup září 2014. 

Nabízíme: 
•   osobní příplatek,  

výkonnostní odměny, 

•   MŠ, možnost ubytování, benefity. 

Kontakt: 
Písemné nabídky s CV zasílejte: 
Bc. Renata Havránková,  
Odbor rozvoje a služeb, FN Motol,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,  
tel.: 22443 3687, 3689, e-mail:  
renata.havrankova@fnmotol.cz 
 M141000417

Lékař/ka 
– oční ambulance

Nemocnice Písek, a. s.,
přijme:

   lékaře pro oční ambulanci

Dáváme možnost i lékaři se 
soukromou praxí nebo lékaři 
na soukromé oční klinice.

Požadujeme: 
•   odbornou specializovanou 

způsobilost v oboru, 
•   zdravotní způsobilost 

a trestní bezúhonnost. 

Nabízíme: 
•   možnost bezúplatného 

profesního růstu  
a dalšího vzdělávání, 

•   přítomnost operačního zázemí, 
•   zaměstnanecké benefity, 
•   zajištění ubytování, 
•   pro případného ambulantního 

specialistu z privátního 
sektoru výhodný pronájem.

Přihlášky zasílejte na adresu: 
Nemocnice Písek, a. s.,  
Karla Čapka 589, 397 01 Písek, 
tel.: 382 772 001, e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz
 M141000443

Lékař/ka – ARO
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí
přijme: 

   lékaře na ARO

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání, 
•   I. atestaci, případně lékaře  

s certifikátem základního  
kmene.

Kontakt: tel.: 499 502 304, e-mail: 
srnska@nemocnice.vrchlabi.cz
 M141000459

Internista/neurolog/RHB
LRS Chvaly, Praha 9, 
přijme na lůžkové oddělení 
lékaře internistu nebo neurologa 
a RHB lékaře na plný  
nebo částečný úvazek.  
Nástup možný ihned. Kontakt: 
e-mail: chvaly@chvaly.cz, 
tel.: 602 133 078, 608 302 055
 M141000431

Lékař/ka
Nemocnice Měšice
přijme lékaře do plného 
pracovního poměru. 
Nástup možný ihned.
Služební byt k dispozici. 
Informace: tel.: 606 126 009.
 M141000482

Lékař/ka 
– oční ambulance

Nestátní zdravotnické 
zařízení v Kladně 
přijme na částečný úvazek 
lékaře/ku do oční ambulance. 
Bližší informace:  
Valentina Tesařová,  
tel.: 312 619 126, 774 609 195.
 M141000479

Chirurg
Poliklinika v Praze 7 
přijme lékaře-chirurga na zástup  
za dovolenou od 7. 7. do 1. 8. 2014. 
Nutná atestace v oboru. 
Informace: tel.: 233 375 591.
 M141000446

Více pozic
Nemocnice s poliklinikou 
Praha Italská 
hledá do ambulantního provozu, 
na plný nebo zkrácený úvazek, 
rusky hovořící lékaře (znalost AJ 
výhodou) a střední zdravotnický 
personál (sestry) v oborech: 

   všeobecný PL  
nebo interní lékařství 
   kardiologie 
   angiologie 

   neurologie 
   urologie 
   gynekologie 
   oční 
   ORL 
   diabetologie

Nabízíme:
•   nadstandardní ohodnocení, 
•   komfortní ordinace 

s moderní zdravotnickou 
technikou v centru Prahy. 

Kontakt: 
e-mail: praha@doz.agel.cz, 
tel.: 221 087 401. 
 M141000495

Různé
Pronájem

Nezařízené ordinace 
a kanceláře 
nabízíme k pronajmutí  
u metra Skalka, Praha 10.  
Pěkné místo, výborná 
dostupnost, parkování v objektu. 
Kontakt: www.medi-centrum.cz,  
e-mail: jhrabakova@seznam.cz,  
tel.: 724 459 437.
 M141000463

Pronájem
Dvě lékařské ambulance 
pronajmeme (i jednotlivě) od 1. 5. 
2014 v nadstandardně vybaveném 
malém zdravotnickém 
zařízení v novostavbě přímo 
u stanice metra Vysočanská. 
Kontakt: tel.: 606 528 358.
 M141000257

Příjem personální inzerce:

Tereza Bydžovská                   
tel.: 225 276 255, 725 153 153

e-mail: bydzovska@mf.cz

Zdravotnictví a medicína
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany

PERSONÁLNÍ INZERCE


