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n Výběrová řízení

Primář/primářka

Ředitel Chrudimské 
nemocnice, a. s.
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce primáře 
gynekologicko-porodnického 
oddělení.

Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru gynekologie 
a porodnictví, 10 let praxe v oboru, 
licence ČLK pro výkon vedoucí 
funkce, organizační a řídící 
schopnosti. 

Nabízíme: individuální pracovní 
a mzdové podmínky.
Přihlášky se strukturovaným 
profesním životopisem, stručnou 
představou o výkonu funkce, 
fotokopiemi dokladů o dosažené 
kvalifikaci, výpisem z rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce 
a čestným prohlášením 
o zdravotní způsobilosti zasílejte 
do 30. 6. 2010 v obálce 
s označením „výběrové řízení“ na 
adresu: Chrudimská nemocnice, a. 
s., sekretariát ředitele, Václavská 
570,  
537 27 Chrudim.  

Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2010
Kontaktní osoba pro případné 
informace: MUDr. Petr Čichovský, 
náměstek zdravotní péče.

ZDN 101008205

n Volná místa

Sekundární lékař/lékařka

Soukromé ZZ CLINICUM a. s., 
Sokolovská 304, Praha 9
přijme sekundárního lékaře na 
interní lůžkové oddělení. 
Požadujeme: odbornou 
způsobilost podle zákona  
č. 95/2004 Sb., zodpovědnost, 
praxe v oboru výhodou,  
možno i absolvent.
Nabízíme: práci na plný úvazek, 
osobní přístup, podporu dalšího 
vzdělávání.
Nástup ihned nebo podle dohody.
Kontakt: primář interního odd. 
MUDr. Jan Kaufman,  
tel. 266 006 151, 153,  
e-mail: kaufman@clinicum.cz

ZDN 101008032

Lékař/lékařka

Masarykova městská 
nemocnice v Jilemnici
přijme do trvalého pracovního 
poměru lékaře se specializovanou 

způsobilostí v oboru nefrologie, 
nukleární medicína, klinická 
biochemie 
a gynekologie-porodnictví.

Nabízíme dobré platové podmínky, 
ubytování, možnost profesního 
růstu.
Nástup je možný ihned nebo podle 
dohody.

Bližší informace na 
tel. 481 551 127,  
e-mail: wanek@email.cz

ZDN 101008028

Diabetolog

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Interní kliniku  
2. LF UK sekundárního lékaře 
diabetologa.
Požadavky: interní základ 
výhodou.

Kontakt: sekretariát Interní kliniky 
2. LF, FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
e-mail: interna@fnmotol.cz,  
tel. 22443 4001.

ZDN 101007801

Lékař/lékařka

Státní léčebné lázně  
Janské Lázně, s. p.
přijmou lékaře/lékařku pro 
dětskou léčebnu Vesna v Janských 
Lázních.

Požadavky: ukončené studium 
lékařského směru, specializace 
v oboru RFM, dětské lékařství 
nebo dětská neurologie, nebo 
odborná způsobilost s minimální 
délkou praxe 24 měsíců podle 
zákona č. 95/2004 Sb. se zájmem 
o obor RFM, zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle zákona  
č. 95/2004 Sb.

Nabízíme: smluvní mzdu, služební 
telefon, byt do 3 měsíců od 
nástupu.
Nástup možný ihned, případně 
podle dohody.

Informace na tel. 737 287 732,  
499 860 600 – vedoucí lékař 
MUDr. Trenčiansky.

K písemné žádosti je nutné doložit 
fotokopie dokladů o dosažené 
kvalifikaci (diplom, specializace), 
profesní životopis, fotokopii výpisu 
z rejstříku trestů nebo čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: MUDr. Vladimír 
Trenčiansky, vedoucí lékař léčebny 
Vesna, Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s. p., 542 25 Janské Lázně.

ZDN 101007814

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice Brno, 
oddělení klinické biochemie 
a hematologie, Jihlavská 20, 
625 00 Brno
přijme lékaře/lékařku.
Požadavky: VŠ vzdělání na LF, 
specializovaná způsobilost v oboru 
klinická biochemie nebo vnitřním 
lékařství, zájem o práci v oboru 
klinická biochemie, morální 
a občanská bezúhonnost.
Nástup: ihned.
Kontaktní osoba: primář OKBH 
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., 
MBA, tel. 532 233 948,  
e-mail: mdast@fnbrno.cz

ZDN 101007808

Dermatolog

Specializované  
kožní zařízení
nabízí zaměstnání pro 
dermatologa s atestací.
Zn. Praha.
Informace tel. 603 222 123.

ZDN 101007968

Lékař/lékařka

NZZ
hledá praktického lékaře na plný, 
eventuálně částečný  pracovní 
úvazek do zavedené ordinace 
v Praze 6.
Nabízíme odpovídající finanční 
ohodnocení, týden dovolené navíc 
a další zaměstnanecké benefity.
Kontakt: tel. 605 800 202,  
e-mail: medacor@medacor.cz

ZDN 101007820

Lékař/lékařka

Nemocnice  
Jablonec nad Nisou, p. o.
přijme lékaře se zájmem o geriatrii 
pro oddělení CEDR – centrum 
doléčování a rehabilitace. 
Odborná způsobilost v oboru 
interní lékařství a praxe vítána, 
není však podmínkou. 

Nabízíme: zajímavou práci 
v prosperující organizaci, podporu 
dalšího prohlubování a vzdělávání, 
přátelské pracovní prostředí, pět 
týdnů dovolené, závodní 
stravování, ubytování, nástup 
možný ihned.
Platové podmínky podle platných 
mzdových předpisů.
Bližší informace podá primářka 
oddělení MUDr. Sabina Tichá, 
tel. 483 345 848, 606 712 714, 
e-mail: ticha@nemjbc.cz

ZDN 101007823

Psychiatr

Denní psychoterapeutický 
stacionář Dům duševního 
zdraví v Ostravě

přijme psychiatra na  
0,2 úvazku  pro práci v ambulanci.
Informace: Ing. A. Beránek,  
tel. 603 702 698, e-mail: ddz@ddz.cz

ZDN 101007826

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

Nabízíme: možnost profesního 
růstu a dalšího vzdělávání lékaře, 
zajištění bydlení, nadstandardní 
finanční ohodnocení, týden řádné 
dovolené navíc. 

Další informace: e-mail:  
pavlina.simmerova@nemcl.cz,  
tel. 487 954 035, www.nemcl.cz

ZDN 101000755

n Pronájem
Dlouhodobě pronajmeme 
zavedenou, moderně 
přístrojově vybavenou 
ordinaci
očního lékaře včetně uzavřených 
smluv a kartotékou klientů. 

K dispozici je i pronájem nového 
bytu 3+kk s garáží v těsné blízkosti 
ordinace.

Místo: Ostrava-Poruba, info na  
tel. 603 750 151.

ZDN 101007963

Pronajmu zařízenou 
ordinaci nejraději lékaři, 
případně lze využít jako 
masérský salon.
Vybavena i hydromasážní 
a přísadovou vanou.
Prostory se nacházejí v Praze 10, 
Průběžná 1177.

Kontakt: e-mail:  
keblusekjosef@seznam.cz,  
tel. 774 035 490.

ZDN 101007829

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 101006687 In
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