
Výběrová řízení

Primář
Středomoravská 
nemocniční, a. s.,
vypisuje výběrové řízení  
na pozici: 

   Primář Centra  
léčebné rehabilitace  
Nemocnice Prostějov 

Požadavky: 
•   vysokoškolské vzdělání 

v oboru všeobecné lékařství,
•   praxe v oboru 10 let,
•   specializovaná způsobilost 

v oboru rehabilitační 
a fyzikální medicína dle 
zákona 95/2004 Sb.,

•   dobré organizační 
a manažerské schopnosti,

•   morální bezúhonnost.

Nabízíme: 
•   práci v dobrém  

pracovním prostředí,
•   motivující finanční 

ohodnocení,
•   zaměstnanecké benefity 

v podobě penzijního 
připojištění,

•   2 dny pracovního volna ročně,
•   osobní rozvoj s možností 

zvýšení vzdělání.

Součásti přihlášky: 
koncepce rozvoje  
Centra léčebné rehabilitace  
Nemocnice Prostějov zahrnující 
ambulantní i lůžkovou část pro 
střednědobé období 3 let, osobní 
dotazník, stručný životopis 
s údaji o dosažené praxi, kopie 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů (ne starší než 
3 měsíce), čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu 

není vedeno soudní řízení, 
písemný souhlas s nakládáním 
s osobními údaji uchazeče 
v rámci výběrového řízení. 

Bližší informace o pracovišti  
podá lékařský ředitel  
MUDr. Jiří Ševčík,  
e-mail: jiri.sevcik@nemsne.cz
Přihlášku včetně příloh zasílejte 
do 9. 7. 2012 na adresu:  
útvar hlavního personalisty, 
Středomoravská nemocniční, 
a. s., Mathonova 291/1, 
796 04 Prostějov

ZDN A121007914

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

   Primář dětského oddělení
   Primář hematologicko- 
-transfuzního oddělení
   Primář oddělení 
nukleární medicíny
   Primář oddělení tuberkulózy 
a respiračních nemocí
   Primář radiologického 
oddělení

Požadujeme:
•   ukončené vzdělání v oboru 

všeobecné lékařství, 
•   2. atestaci nebo specializovanou 

způsobilost v příslušném oboru,
•   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.
Termín nástupu: 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 6. 7. 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 A121007803

Volná místa 

Intervenční kardiolog
Kardiologické centrum 
AGEL, s. r. o.,
hledá: 

   Lékaře – intervenčního 
kardiologa

Požadujeme: 
•   specializovanou způsobilost  

v oboru,
•   funkční licenci pro 

diagnostickou a terapeutickou 
levostrannou srdeční 
katetrizaci (F009, popř. F010),

•   pracovitost, spolehlivost 
a odpovědnost.

Nabízíme: 
•   zázemí silné a rozvíjející se  

společnosti,
•   podmínky pro osobní 

a profesionální rozvoj  
(např. další odborné 
vzdělávání s podporou 
nemocnice).  

•   smluvní mzdové ohodnocení,
•   sociální a zaměstnanecké 

výhody (např. příspěvek 
na penzijní pojištění, 
příspěvek na stravování, 
týden dovolené navíc). 

Termín nástupu: dohodou.

Kontakt: 
MUDr. Jan Maňaska, e-mail: 
jan.manaska@kc-agel.cz

ZDN A121007809

Obvodní lékař
Česko-německá horská 
nemocnice Krkonoše, 
s. r. o., ve Vrchlabí 
přijme:

  Praktického lékaře 
do zaměstnaneckého poměru  
(i bez praxe)

Požadujeme: 
•   VŠ vzdělání, 
•   I. atestaci v oboru 

všeobecného lékařství, 
•   praxe vítána.

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

ZDN A121007812

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

   Primáře ARO 
Nástup možný od července.

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

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

ZDN A121007815

personální inzerce 
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personální 
inzerce 

je přijímána na adrese:
Mladá fronta Zdravotnické 

noviny ZDN
Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4 – Modřany
e-mail:  

personalni.inzerce@mf.cz


