
Výběrová řízení

Biomedicínský 
inženýr/technik

Ředitel Slezské 
nemocnice v Opavě, 
příspěvkové organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovní místo:

   Biomedicínský 
inženýr/technik 

Požadujeme:
•   vysokoškolské vzdělání 

v oboru biomedicínské 
inženýrství/technika nebo 
vysokoškolské vzdělání 
elektrotechnického zaměření,

•   odbornou způsobilost  
dle zákona č. 96/2004 Sb.,  
v platném znění,

•   osvědčení o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice 
dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace 
a požadavky na pracovní 
místo a požadavky k přihlášce 
k výběrovému řízení naleznete 
na webových stránkách: 
www.nemocnice.opava.cz

ZDN A121007183

Primář
Nemocnice Milosrdných 
bratří, p. o., Polní 3, 
639 00 Brno,  
www.nmbbrno.cz, 
vypisuje výběrové řízení  
na místo: 

   Primář oddělení 
radiodiagnostiky

Požadujeme: 
•   VŠ lékařského směru, 
•   specializovanou způsobilost  

v oboru radiologie  
a zobrazovací metody,

•   nejméně 10 let praxe v oboru,
•   licenci ČLK pro výkon 

vedoucí funkce,
•   organizační a řídicí schopnosti, 
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb. 

•   negativní osvědčení podle 
zákona č. 451/1991Sb.

Písemné přihlášky 
s požadovanými doklady 
a strukturovaný životopis 
zasílejte do 22.6.2012  na 
sekretariát ředitele. 

Zároveň nemocnice 
přijme dalšího lékaře 
s danou specializací.

Kontakt pro informace: 
MUDr. Josef Drbal, ředitel,  

tel.: 543 165 356, 348; 606 754 282,  
e-mail: josef.drbal@nmbbrno.cz

ZDN A121007155

Lékař/lékařka
SurGal Clinic, s. r. o.,  
se sídlem Drobného 38–40,  
602 00 Brno,
vyhlašuje výběrové 
řízení na pozici: 

   Interní lékař/ka  
– senior konzultant

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 
•   specializaci (příp. II. atestaci) 

v oboru vnitřní lékařství, 
•   trestní bezúhonnost, 
•   samostatnost, loajalitu, 
•   nadstandardní přístup 

k pacientům a k plnění 
pracovních povinností, 

•   znalost AJ/NJ výhodou.

Nabízíme: 
•   práci ambulantního lékaře 

s konziliární službou u lůžka, 
•   nadstandardní finanční 

ohodnocení, 
•   5 týdnů dovolené, příspěvek 

na vzdělávání, závodní 
stravování, práci v centru 
Brna, další výhody. 

Nástup od 1. 6. 2012, 
případně dle dohody.

Kontakt: jobs@surgalclinic.cz 
ZDN A121006589

Volná místa 

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

   Primáře chirurgie
   Čerstvé absolventky LF 
na dětské oddělení
   Lékaře na interní oddělení

Požadujeme: 
•   VŠ, 
•   II. atestaci v oboru, 
•   organizační a řídicí schopnosti, 

praxi (funkční místa).

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

ZDN A121007263

Praktický lékař/lékařka
Progresivní ordinace 
praktických lékařů 
u metra Dejvická v Praze 6 
hledá praktického lékaře/ku. 
Nadšení pro medicínu a dobrá 
znalost AJ podmínkou. 

Více na webových stránkách:  
www.young.co.cz/nabor

ZDN A121007158

Vedoucí lékař
Zdravotnické zařízení MV 
přijme vedoucího lékaře 
oddělení zdravotnické 
služby v Brně. 

Požadujeme:
•   VŠ (lékařská fakulta), 
•   specializaci všeobecné 

praktické lékařství nebo 
pracovní lékařství, 

•   praxi minimálně 3 roky. 

Nabízíme: 
•   plat 44 000 Kč,
•   dovolenou 5 týdnů, 
•   příspěvek na stravování, 
•   příspěvek na penzijní 

připojištění. 

Bližší informace podá 
MUDr. Bogrová, Ph.D.,  
tel.: 974 622 746, 
mobil: 602 410 297. 
Svou nabídku můžete zaslat 
na e-mail: ozz.brno@zzmv.cz

ZDN A121007168

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení MV 
přijme do pracovního poměru 
praktické lékaře pro dospělé 
do ordinací v Ostravě, 
Olomouci, Brně, Uherském 
Hradišti a na dohodu o pracovní 
činnosti do Nového Jičína. 

Požadujeme:
•   VŠ (lékařská fakulta),
•   specializaci všeobecné 

praktické lékařství. 

Nabízíme:
•   platový tarif od 22 110 Kč 

do 33 240 Kč podle nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb. 
+ osobní příplatek,

•   možnost čerpání 
zaměstnaneckých benefitů. 

Bližší informace podá:
•   pro Ostravu, Olomouc  

a Nový Jičín MUDr. Dybalová, 
tel.: 603 587 825,

•   pro Uherské Hradiště a Brno 
MUDr. Bogrová, Ph.D.,  
tel.: 602 410 297. 

Svou nabídku zašlete na e-mail: 
helena.pelikanova@zzmv.cz

ZDN A121007172

Psychiatr
Psychiatrická klinika 
Psychiatrického 
centra Praha 
přijme na úvazek 1,0 
lékaře-psychiatra. 

Podmínkou je ukončené 
specializační vzdělání v oboru 

psychiatrie (nebo před 
jeho ukončením), výhodou 
je funkční specializace 
z psychoterapie. 

Nabízíme zajímavou klinickou 
práci v přátelském pracovním 
týmu, s možností podílet 
se na klinickém výzkumu 
a výuce, s perspektivou 
dalšího profesního růstu. 

Nástup je možný od 1. 8. 2012  
nebo dle dohody. 

Zájemci mohou posílat 
svoje žádosti spolu se 
strukturovaným životopisem 
písemně na adresu: 
Psychiatrická klinika PCP,  
Ústavní 91, 181 03 Praha 8 
nebo e-mailem: 
mohr@pcp.lf3.cuni.cz

ZDN A121007164

Lékař
Nemocnice Písek, a. s.,
přijme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody. 

Požadujeme: 
•   odbornou specializovanou 

způsobilost v oboru, 
•   zdravotní způsobilost,
•   trestní bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   pracovní pozici 

na akreditovaném pracovišti, 
•   možnost bezplatného 

profesního růstu 
a dalšího vzdělávání, 

•   zaměstnanecké benefity, 
•   zajištění ubytování. 

Konkrétní mzdové a ostatní 
podmínky budou dohodnuty 
při osobním pohovoru.

Kontakt: 
Nemocnice Písek, a. s., 
Karla Čapka 589, 397 23 Písek, 
tel.: 382 772 001, e-mail: 
sekretariat@nemopisek.cz

ZDN A121007161

Lékaři
Dopravní 
zdravotnictví, a. s.,
přijme kolegy lékaře 
do těchto ordinací:

   Praktik
   ORL
   Oftalmolog
   Neurolog
   RTG
   Ortoped
   Gynekolog
   RHB
   Stomatolog

v lokalitách PHA, NB, PL, 
OL, OV, Č. Třebová, Přerov.

Široké spektrum benefitů, 
zajímavé finanční ohodnocení.
Nástup ihned nebo dle dohody.

Nabídky s životopisem 
zasílejte na e-mail: 
ladislav.bubnik@dzas.cz

ZDN A121007178

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

personální inzerce 

43 4. 6. 2012

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
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