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n Výběrová řízení

Primář/primářka

Karlovarská  
krajská nemocnice a. s.
vyhlašuje výběrové řízení na 
pozice primářů dětského oddělení 
v nemocnici v Karlových Varech 
l  gynekologicko-porodnického 

oddělení v nemocnici v Sokolově

l  ORL v nemocnici v Chebu

Nabízíme: stabilní zaměstnání ve 
zdravotnickém zařízení, motivující 
mzdové ohodnocení, příjemné 
pracovní prostředí, zaměstnanecké 
výhody, zprostředkování 
ubytování.
Požadujeme: plnou kvalifikaci 
v oboru, praxi v oboru, 
manažerské dovednosti, zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost, 
specializovanou způsobilost, 
licence pro vedoucího  
lékaře-primáře výhodou. 
Kontakt:  
e-mail: lenka.lacmanova@kkn.cz, 
tel. 359 882 641, 739 322 448

ZDN 101009124

Ředitel/ředitelka

Olivova dětská 
léčebna, o. p. s.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
ředitele/ředitelky.
Kvalifikační předpoklady: 
ukončené SŠ vzdělání s maturitou 
nebo VŠ vzdělání, organizační 
a řídící předpoklady, zkušenosti 
v řízení organizace se 
zdravotnickým provozem 
a komunitními službami, 
bezúhonnost podle zákona  
č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech.
Výhodou při výběrovém řízení je: 
odborná praxe ve vedení 
zdravotnického provozu 
a komunitních služeb, znalost 
principů řízení obecně 
prospěšných společností a nadací, 
základní znalost ekonomiky 
a financování zdravotnických 
zařízení a neziskových organizací.
Nabízíme: odpovídající 
a motivační ohodnocení, možnost 
pracovní seberealizace při řízení 
obecně prospěšné společnosti 
s možností dalšího osobního 
rozvoje.
Více informací o součástech 
a formě písemné přihlášky 
k výběrovému řízení na adrese: 
dkvasnicka@gmail.com, telefon: 
604 947 739.
Přihlášky k výběrovému řízení 
zasílejte nejpozději do 31. 5. 2010 
na adresu: Olivova dětská léčebna, 
o. p. s., Olivova 224,  
251 01 Olivova.

ZDN 101009012

Vrchní sestra

Krajská nemocnice  
T. Bati, a. s.
vypisuje výběrové řízení na pozici 
vrchní sestra ortopedického 
oddělení.
Kvalifikační požadavky: odborná 
a specializovaná způsobilost podle 
zákona č. 96/2004, osvědčení 
k výkonu zdrav. povolání bez 
odborného dohledu.
Další požadavky: zdravotní 
způsobilost, bezúhonnost, nejméně 
6 let praxe, organizační a řídící 
schopnosti, znalost práce na PC.
Přihláška uchazeče musí 
obsahovat: životopis s přehledem 
profesní praxe, ověřené doklady 
o dosaženém vzdělání, platný výpis 
z rejstříku trestů (ne starší  
3 měsíců).
Uzávěrka přihlášek: 1. 6. 2010
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Útvar řízení lidských zdrojů  
ing. Martina Dostálová 
 Havlíčkovo nábřeží 600  
762 75 Zlín.

ZDN 101008877

n Volná místa

Lékař/lékařka

Slezská nemocnice Opava, p. o.
přijme na interní oddělení:
l  absolventa lékařské fakulty
l  lékaře se specializovanou 

způsobilostí

Nabízíme: možnost celoživotního 
vzdělávání s podporou 
zaměstnavatele, absolvování 
specializační přípravy k atestaci 
v oboru na akreditovaných 
pracovištích nemocnice, možnost 
získání rezidenčního místa, práci 
s moderní diagnostickou 
technikou, využívání vyspělých 
diagnostických metod a léčebných 
prostředků, zajímavé platové 
podmínky, motivační finanční 
hodnocení, práci v přátelském 
kolektivu akreditovaného 
pracoviště, profesionální 
i lidské vedení lékařského 
a ošetřovatelského týmu, možnost 
získání stipendií pro studenty 
5. a 6. ročníků lékařských fakult, 
pomoc při zajištění ubytování, 
příspěvek z FKSP, týden dodatkové 
dovolené.
Požadujeme: ukončené vzdělání 
v oboru všeobecné lékařství, 
zdravotní způsobilost, trestní 
bezúhonnost.
Vítáme: flexibilitu a chuť vzdělávat 
se, samostatnost, komunikační 
schopnosti, ochotu podílet se na 
reprezentaci oddělení (publikační 
a přednášková činnost). In
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Bližší informace vám rád podá 
primář interního oddělení  
MUDr. Bořek Lačňák, e-mail: 

borek.lacnak@nemocnice.opava.cz, 
tel. 553 766 220.

ZDN 101009137
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Lékárník

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
přijme 2 lékárníky do nemocniční 
lékárny.
Práce ve veřejné i nemocniční části 
lékárny, příprava cytostatik a práce 
ve sterilním boxu. 
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 553 766 510  
nebo 724 486 699, e-mail:  
marie.zajicova@nemocnice.opava.cz

ZDN 101009132

Více pozic

Nemocnice s poliklinikou 
Karviná-Ráj,  
příspěvková organizace
přijme do pracovního poměru 
lékaře pro tato oddělení:
l  Neurologie – pro ambulantní 

nebo lůžkovou část lékaře  
se specializací v oboru, možno 
i absolventy, licence pro EEG, 
EMG, neurosonologie vítána, 
není podmínkou

l  ORL – lékaře se specializací 
v oboru, možno i absolventy

l  ARO – pracoviště Orlová – 
lékaře se specializací v oboru, 
možno i absolventy

l  TRN – lékaře se specializací 
v oboru, lékaře se specializací 
v oboru vnitřního lékařství, 
možno i absolventy

l  RDG – pracoviště Karviná – 
lékaře se specializací v oboru, 
zkušenosti s CT, UZ a MG

l  RDG – pracoviště Orlová – 
lékaře se specializací v oboru, 
možno i absolventy

l  Chirurgie, pracoviště Orlová – 
lékaře se specializací v oboru, 
možno i absolventy

l  Interní oddělení – pracoviště 
Karviná, Orlová – lékaře se 
specializaci v oboru, možno 
i absolventy

l  Rehabilitační oddělení – 
pracoviště Orlová – lékaře se 
specializovanou způsobilostí

l  Patologie – lékaře-absolventa

l  LDN – lékaře se specializovanou 
způsobilostí, možno  
i absolventa

Žádosti přijímá oddělení 
personalistiky a mezd NsP 
Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5, 
734 12, Karviná-Ráj,  
ing. Letochová, tel. 596 383 205, 
e-mail: letochova@nspka.cz
Bližší informace na www.nspka.cz

ZDN 101009140

Všeobecná sestra

Všeobecnou sestru  
do třísměnného provozu 
lůžkového oddělení  
I. interní kliniky přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadujeme VŠ nebo SŠ vzdělání, 
znalost práce s PC.
Popis práce: ošetřovatelská péče 
o hematoonkologické pacienty.
Příprava pacienta před 
transplantací kostní dřeně 
a ošetřování pacienta po 
transplantaci.

Přihláška musí obsahovat: osobní 
dotazník, životopis s přehledem 

dosavadní praxe, kopie dokladu 
o dosaženém vzdělání, výpis 
z rejstříku trestů.
Písemné přihlášky zasílejte  
na adresu: I. interní klinika VFN 
v Praze, vrchní sestra  
Bc. Darja Hrabánková-Navrátilová, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, 
tel. 724 954 905, e-mail:  
darja.hrabankova-navratilova@vfn.cz

ZDN 101007816

Všeobecná sestra

Všeobecné sestry  
do směnného provozu  
pro Koronární jednotku 
a lůžkové oddělení
II. interní kliniky přijme 
Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze.
Požadujeme registraci podle 
zákona č. 96/2004 Sb.
Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání, ubytování pro 
mimopražské a 7 týdnů dovolené.
Nástup možný ihned i na zkrácený 
úvazek.

Kontakt:  
e-mail: jana.hruskova@vfn.cz,  
tel. 224 962 613, 602 367 940

ZDN 101009008

Biochemik

Analytika-biochemika  
pro Biochemickou laboratoř 
Ústavu dědičných 
metabolických poruch,  
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Nabízíme: zajímavou práci při 
laboratorní diagnostice dědičných 
metabolických poruch (DMP) 
včetně pohotovostních služeb  

na telefonu a vzdělávání v oblasti 
DMP.
Pro mimopražské pracovníky 
možnost ubytování v ubytovně 
VFN.

Požadujeme: VŠ vzdělání 
chemického směru – atestace 
z klinické biochemie není 
podmínkou přijetí (nutné doplnit 
do 6 let od zařazení do oboru), 
znalost angličtiny a práce s PC.
Očekáváme pozitivní přístup 
a ochotu trvale se vzdělávat.
Nástup ihned nebo podle dohody.
Zájemci, zašlete strukturovaný 
životopis na e-mail:  
vaclava.maskova@vfn.cz

ZDN 101009005

Technický pracovník

Odborného technického 
pracovníka pro  
Oční tkáňovou banku  
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze.
Požadujeme: VŠ (MUDr., 
PharmDr.) nebo SŠ (laborant, 
zdravotní sestra) se znalostí či 
zájmem o obor patologie oka, 
zkušenost práce s tkáňovými 
kulturami výhodou. Znalost AJ 
a ŘP nutné.

Nabízíme: týmovou práci se 
špičkovým vybavením, dobré 
platové podmínky s pohyblivou 
složkou vázanou na vykonanou 
práci.
Písemné nabídky včetně CV do  
1 měsíce od vydání: Oční tkáňová 
banka VFN v Praze, Blanka 
Prajerová, U Nemocnice 2,  
128 08 Praha 2, tel. 224 962 347, 
e-mail: blanka.prajerova@vfn.cz

ZDN 101009145
Inzerce 101009346  
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Fyzik

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro radioterapeuticko- 
-onkologické odd. lékařského 
fyzika pro ozařovny (teleterapie, 
brachyterapie).
Požadavky: ukončená VŠ.

Písemné nabídky s CV zašlete: 
Prim. MUDr. Jana Prausová, MBA, 
radioterapeuticko-onkologické 
odd., FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5, nebo na e-mail: 
jana.prausova@fnmotol.cz. 
Ubytování pro mimopražské.  
Info: 22443 4700-1. 

ZDN 101009016

Lékař/lékařka

Zavedená dermatologická 
ordinace
hledá lékaře/lékařku do ordinace 
v Hořicích, 1–3 dny v týdnu.
Předání ordinace od 1. 1. 2011 
možné.
Tel. 602 185 482

ZDN 101009027

Lékař/lékařka

Rehabilitační zařízení 
v Praze 5
přijme lékaře rehabilitační 
a fyzikální medicíny – licence  
pro odbornost 201 nutná.
Termín nástupu ihned.
Kontakt: JMJ Reha & Spa s. r. o., 
Mgr. Jan Miškovský,  
tel. +420 607 689 945,  
e-mail: miskoj1@seznam.cz

ZDN 101009024

Lékař/lékařka

Fakultní nemocnice 
v Motole
přijme pro Dětskou psychiatrickou 
kliniku UK 2. LF sekundárního 
lékaře.

Požadavky: ukončená LF, výhodou 
spec. zp. z psychiatrie podle 
zákona č. 95/2004 Sb. nebo zapsání 
do spec. oboru dět. a dor. 
psychiatrie před 30. 6. 2009.
Pozice je otevřena i pro absolventy.

Písemné nabídky s CV zasílejte  
do 3 týdnů od uveřejnění  
k r. přednosty Dět. psychiatrické 
kl. 2. LF, FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5.  
Info na tel. 224 433 401

ZDN 101009020

Více pozic

Odborný lázeňský 
rehabilitační ústav, 
Sanatoria Klímkovice
hledají samostatně pracující lékaře 
v oboru:

l  rehabilitace, chirurgie, 
neurologie, ortopedie, interna, 
všeobecné lékařství 

Vhodné i pro důchodce, možnost 
i na částečný úvazek, rehabilitační 
pracovníky-fyzioterapeuty. 

Nástup ihned nebo podle dohody, 
výhodné platové podmínky, 
možnost přidělení služebního 
bytu.
Zájemci, volejte na tel. 556 422 122 
nebo pište na e-mail:  
bpruskova@sanklim.cz.

ZDN 101008960

Urolog

Hledám urologa s atestací 
ke spolupráci
do privátní ambulance v Praze 7. 
Tel. 777 147 486  
(volat 19.00–20.00 hod.).

ZDN 101008972

Reprezentant

Rakouská  
medicínsko-technická firma
velmi kvalitních ortopedických 
implantátů hledá distributora 
- obchodního partnera v České 
republice.
Máte-li zájem o spolupráci, 
kontaktujte prosím paní  
dr. Marianu Stambolzievu, 
Rakousko, 
tel. 0043 664 831 9463.

ZDN 101008957

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Jičín a. s.
přijme lékaře-kardiologa na interní 
oddělení v Jičíně.
Požadavky: specializace v oboru 
kardiologie, případně i v přípravě, 
občanská a morální bezúhonnost, 
zdravotní způsobilost.

Nabízíme: dobré pracovní 
a platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity, byt 
k dispozici, možno i kratší úvazek 
nebo práce na dohodu.
Nástup možný ihned.

Bližší informace podá primář 
MUDr. Hanuš, tel. 493 582 256 
nebo e-mail: m.hanus@nemjc.cz.
Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte na 
personální oddělení nebo na 
e-mail: hana.kalenska@nemjc.cz.

ZDN 101008880

Lékař/lékařka

Lékaře pro  
Fakultní transfuzní 
oddělení, pracoviště 
Zbraslav přijme Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze.
Hlavní pracovní náplní je 
předodběrové vyšetření dárců krve 

a dohled nad odběry krve 
a aferetickými odběry.
Nabízíme: pevnou pracovní dobu, 
příjemné pracovní prostředí, 
platové podmínky podle platných 
tarifů, dodatkovou dovolenou.
Požadujeme samostatnost 
a příjemné vystupování.
Atestace v oboru nebo ukončený 
interní základ výhodou.
Úvazek 1,0 (možný i zkrácený 
úvazek).
Nástup možný ihned.
Kontakt: tel. 224962755  
– MUDr. Daniela Dušková, 
primářka FTO,  
e-mail: daniela.duskova@vfn.cz

ZDN 101009148

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 101007816

Praktický lékař

Zdravotnické zařízení 
ministerstva vnitra
přijme od 1. 1. 2011 praktického 
lékaře pro ordinaci v Ostravě.
Finanční ohodnocení podle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 
platová třída 14, osobní příplatek 
podle dosahovaných výsledků.
Požadujeme VŠ a specializovanou 
způsobilost v oboru.
Bližší informace podá  
MUDr. Dybalová, tel. 974 721 245.
Nabídku s životopisem zašlete na 
e-mail: zduova@mvcr.cz  
nebo fax: 974 721 922.

ZDN 101008593

Dermatolog

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

ZDN 101007969

n Pronájem
Dlouhodobě pronajmeme 
zavedenou, moderně 
přístrojově vybavenou 
ordinaci
očního lékaře včetně uzavřených 
smluv a kartotéky 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 101007964

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 101006688

personální 
inzerce
je přijímána na adrese:
Zdravotnické noviny
Mladá fronta a. s. 
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany 
nebo na e-mailové adrese:

kunova@mf.cz
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