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Výběrová řízení

Primář/primářka
Ředitelka Psychiatrické 
léčebny Jihlava 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce:

   Primář/primářka 

Požadavky:
•   specializovaná způsobilost 

v oboru psychiatrie,
•   nejméně 10 let odborné praxe,
•   organizační a řídicí schopnosti,
•   morální a občanská 

bezúhonnost,
•   zdravotní způsobilost.

Písemné přihlášky s profesním 
životopisem, doklady o vzdělání 
a výpisem z rejstříku trestů ne 
starším než 3 měsíce zasílejte 
do 8. srpna 2012 na adresu: 
Psychiatrická léčebna Jihlava, 
Brněnská 54, 586 24 Jihlava.

ZDN A121008904

Akademičtí pracovníci
Mgr. Věra Vránová, Ph.D.,  
pověřená výkonem 
pravomocí děkana  
Fakulty zdravotnických 
věd Univerzity Palackého 
v Olomouci,
vypisuje výběrové řízení 
na obsazení místa 
akademického pracovníka:

   Docentka/docent Ústavu 
ošetřovatelství

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,2 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   úspěšně ukončená habilitace 

v oboru ošetřovatelství  
nebo blízce příbuzném oboru,  

•   minimálně 5 let 
pedagogické praxe, 

•   minimálně 5 let praxe v oboru,
•   významná publikační,  

vědecká a grantová činnost 
v oboru ošetřovatelství  
nebo blízce příbuzném oboru,

•   aktivní znalost odborného 
anglického jazyka,

•   studijní, pracovní,  
odborné reference výhodou,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Odborná asistentka/odborný 
asistent bez vědecké hodnosti 
Ústavu ošetřovatelství

Předpokládaný nástup: 1. října 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,4 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ magisterské vzdělání  

v oboru ošetřovatelství  
nebo blízce příbuzném oboru,  

•   minimálně 3 roky praxe 
v oblasti chirurgické 
ošetřovatelské péče v zařízeních 
akutní lůžkové péče,

•   aktivní znalost odborného 
anglického jazyka,

•   studijní, pracovní,  
odborné reference výhodou,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Asistentka/ asistent 
Ústavu ošetřovatelství

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,4 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

ošetřovatelství  
nebo blízce příbuzném oboru,  

•   minimálně 2 roky praxe v oblasti 
interní ošetřovatelské péče 
v zařízeních akutní lůžkové péče,

•   aktivní znalost odborného 
anglického jazyka,

•   studijní, pracovní,  
odborné reference výhodou,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Lektorka/ lektor Ústavu 
ošetřovatelství

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,4 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

ošetřovatelství  
nebo blízce příbuzném oboru,  

•   minimálně 2 roky ošetřovatelské 
praxe v  zařízeních lůžkové péče,

•   aktivní znalost odborného 
anglického jazyka,

•   pedagogická praxe výhodou,
•   studijní, pracovní,  

odborné reference výhodou,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Lektorka/ lektor Ústavu 
ošetřovatelství

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,2 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

ošetřovatelství  
nebo blízce příbuzném oboru,  

•   minimálně 2 roky ošetřovatelské 
praxe v  zařízeních lůžkové péče,

•   aktivní znalost odborného 
anglického jazyka,

•   pedagogická praxe výhodou,
•   studijní, pracovní,  

odborné reference výhodou,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Asistentka/ asistent 
Ústavu fyzioterapie

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,2
Počet obsazovaných míst: 2

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v příslušném  

nebo blízce příbuzném oboru 
se zaměřením na fyzioterapii,  

•   minimálně 1 rok praxe v oboru,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Asistentka/ asistent 
Ústavu fyzioterapie

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,1 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v příslušném  

nebo blízce příbuzném oboru 
se zaměřením na fyzioterapii,  

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Odborná asistentka/odborný 
asistent bez vědecké hodnosti 
Centra výuky odborných předmětů 

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,1
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

všeobecné lékařství,  
•   atestace z hematologie, 

eventuálně z hematoonkologie, 
případně příprava na atestaci,

•   minimálně 3 roky praxe v oboru,
•   minimálně 2 roky 

pedagogické praxe,
•   vědecká hodnost Ph.D. výhodou,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Odborná asistentka/odborný 
asistent bez vědecké hodnosti 
Centra výuky odborných předmětů 

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,05

Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

všeobecné lékařství,  
•   atestace z hematologie, 

eventuálně z hematoonkologie, 
případně příprava na atestaci,

•   minimálně 3 roky praxe v oboru,
•   minimálně 2 roky 

pedagogická praxe,
•   vědecká hodnost Ph.D. výhodou,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Odborná asistentka/odborný 
asistent bez vědecké hodnosti 
Ústavu zdravotnického 
managementu

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,1 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ magisterské vzdělání v oboru 

ekonomika a management, 
nebo blízce příbuzném oboru,

•   minimálně 3 roky praxe v oboru,
•   pedagogická praxe výhodou,
•   vědecká hodnost Ph.D. výhodou,
•   osobnostní a profesionální 

předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

   Lektorka/lektor  
Ústavu porodní asistence

Předpokládaný nástup: 17. září 2012
Požadovaná výše úvazku: 0,05 
Počet obsazovaných míst: 1

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání v oboru 

ošetřovatelství, 
•   minimálně 3 roky praxe 

v oboru neonatologická 
ošetřovatelská péče,

•   minimálně 2 roky pedagogické 
praxe v oboru neonatologická 
ošetřovatelská péče  
pro porodní asistentky,

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro pedagogickou 
a vědeckou činnost,

•   zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo akademického 
pracovníka je třeba doložit:
•   vyplněný osobní dotazník UP,
•   fotokopie dokladů 

o dosažené kvalifikaci,
•   profesní životopis s přehledem 

vědecké a publikační 
činnosti a podpisem.

Přihlášky zašlete do 30 dnů 
od zveřejnění výběrového řízení 
dne 16. července 2012  
ve Zdravotnických novinách, 

nejpozději do 14. srpna 2012,  
na Děkanát FZV UP,  
personální referát,  
Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc.  

ZDN A121008816

Primář
Nemocnice Jindřichův 
Hradec, a. s.,
vypisuje výběrové 
řízení na pozici:

   Primář léčebny dlouhodobě 
nemocných a oddělení 
následné péče

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání + specializovanou 

způsobilost v oboru dle zákona 
č. 95/2004 Sb., v platném znění,

•   minimální praxe 10 let v oboru,
•   zdravotní způsobilost 

a bezúhonnost dle zákona  
č. 95/2004 Sb., v platném znění,

•   organizační, řídicí 
a komunikační schopnosti.

Písemnou přihlášku doplněnou 
osobním dotazníkem, profesním 
životopisem s přehledem 
odborné praxe, písemným 
návrhem koncepce práce 
v uvedené funkci, ověřenými 
doklady o vzdělání, výpisem 
z rejstříku trestů (ne starším 
než 90 dnů), osvědčením dle 
zákona č. 451/1991 Sb., čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3) 
zákona č. 451/1991 Sb., licencí 
ČLK k výkonu funkce primáře 
v daném oboru a souhlasem 
s využitím poskytovaných 
osobních údajů pro účely 
výběrového řízení zasílejte 
do tří týdnů od zveřejnění 
inzerátu na sekretariát 
Nemocnice Jindřichův Hradec, 
a. s., U Nemocnice 380/III, 
377 38 Jindřichův Hradec, 
s označením „Výběrové řízení“.
Termín osobního pohovoru 
před komisí bude 
uchazečům upřesněn.

ZDN A121008812

Přednostové
Ředitel Pardubické krajské 
nemocnice, a. s., a děkan 
Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice
vypisují výběrové řízení 
na obsazení vedoucího místa: 

  Přednosta Porodnicko- 
-gynekologické kliniky 
   Přednosta Neurologické kliniky

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 
•   specializace v oboru, 
•   vědecko-pedagogický titul 

profesor nebo docent (habilitace 
ve smyslu platného VŠ zákona), 

•   předpoklady dle zákona 
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č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, 

•   osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení 
odborného a vědeckého 
týmu kliniky, 

•   trestní a morální bezúhonnost. 

Písemné přihlášky doplněné 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
doporučení dvou odborných 
ručitelů a výpisem z rejstříku 
trestů je nutno doručit nejpozději 
do 15. srpna na adresu: 
Pardubická krajská nemocnice, 
a. s., personální oddělení, 
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN A121008695

Primář
Vsetínská nemocnice, a. s.,
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení funkce: 

   Primář/ka dětského oddělení

Požadujeme:
•   specializovanou 

způsobilost v oboru,
•   licenci ČLK pro výkon 

funkce primáře,
•   bezúhonnost a zdravotní 

způsobilost,
•   manažerské a morální 

předpoklady.

Nabízíme:
•   odpovídající mzdové 

ohodnocení,
•   možnost ubytování,
•   penzijní připojištění,
•   týden dovolené navíc,
•   zvýhodněné stravování,
•   pracovní pozici v akreditované 

a certifikované nemocnici.

Kontakt: Ing. Martin Pavlica, 
odbor řízení lidských zdrojů, 
Nemocniční 955, 755 32, Vsetín, 
e-mail:  
pavlica.m@nemonice-vs.cz,  
tel.: 571 818 130.

ZDN A121008687

Přednosta
Děkan Lékařské fakulty 
Ostravské univerzity 
spolu s ředitelem Fakultní 
nemocnice Ostrava 
vyhlašují výběrové řízení 
na obsazení místa:

   Přednosta Anesteziologicko- 
-resuscitační kliniky

Kvalifikační požadavky: 
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 
•   specializovaná způsobilost 

v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, 

•   vědecká hodnost (CSc., Ph.D.), 
•   vědecko-pedagogická 

hodnost (doc., prof.), 
•   praxe minimálně 10 let v oboru, 
•   pedagogická  

a publikační aktivita, 
•   morální bezúhonnost, 
•   organizační a řídicí schopnosti.

K přihlášce je nutno přiložit: 
strukturovaný profesní 
životopis, osobní dotazník, 
doklady o vzdělání a udělených 
titulech, přehled pedagogických 
a publikačních aktivit, osvědčení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
čestné prohlášení ve smyslu 
§ 4 zákona č. 451/1991 Sb., 
reference dvou odborných 
ručitelů, platný výpis z rejstříku 
trestů, čestné prohlášení 
uchazeče, že proti němu není 
vedeno soudní řízení, a návrh 
koncepce řízení anesteziologicko-
-resuscitační kliniky.

Přihlášky přijímá do 20. 7. 2012  
do 14 hodin úsek zaměstnanosti 
nebo podatelna, FN Ostrava,  
17. listopadu 1790,  
708 52 Ostrava – Poruba.

ZDN A121008690

Volná místa

Lékař
Institut klinické 
a experimentální medicíny 
přijme lékaře  
na autotransfuzní jednotku, 
na dobu určitou po dobu 
trvání mateřské dovolené.

•   atestace ze základního 
oboru výhodou,

•   praxe na transfuzním 
oddělení vítána,

•   nástup 1. 9. 2012.
 
Kontakt: MUDr. Libuše Pagáčová, 
tel: 261 365 241–42, 261 363 063, 
e-mail: lipa@ikem.cz.

ZDN A121008916

Nefrolog
Fakultní nemocnice Brno,  
Interní gastroenterologická 
klinika, Jihlavská 20,  
625 00 Brno, 
přijme lékaře  
– nefrologa/nefroložku.

Požadujeme:
•   VŠ vzdělání na LF,
•   specializovanou způsobilost 

v oboru nefrologie nebo 
specializovanou způsobilost 
v oboru vnitřní lékařství (interní 
kmen) s následným zájmem 
o nadstavbový obor nefrologie,

•   morální a občanskou 
bezúhonnost.

Nabízíme:
•   práci v perspektivním kolektivu,
•   možnost dalšího rozvoje,
•   zaměstnanecké výhody.

Náplň práce:  
práce na nefrologické 
ambulanci, v hemodialyzačním 
středisku a lůžkové části 
s nefrologickými pacienty.
Nástup: 1. 9. 2012.

Kontaktní osoba: zástupce 
přednosty kliniky pro LPP, 
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.,  
tel.: 532 233 509,  
e-mail: vzboril@fnbrno.cz

ZDN A121008841

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,  
Česká 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 A121008819

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

   Primáře gynekologicko- 
-porodnického oddělení 
   Primáře na chirurgii
   Zástupce primáře ARO
   Zástupce primáře interny
   Sálové sestry

Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, organizační a řídicí 
schopnosti, praxe.

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

ZDN A121008822

Lékaři
Do interní a diabetologické 
ordinace v Litvínově 
nebo Podbořanech
sháním lékaře 
i na částečný úvazek.
Specializace vítána,  
ale není podmínkou. 

Plat při plném úvazku  
(max. 30 ordinačních hodin 
týdně) 40 000 Kč, dohoda možná.

Kontakt:  
e-mail: SlaM75@seznam.cz,  
tel.: 724 104 021 (MUDr. Slaměník).

ZDN A121008835

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

   primáře gynekologicko- 
-porodnického oddělení 

(nástup možný od července)

Požadavky: VŠ, II. atestace 
v oboru, organizační a řídicí 
schopnosti, praxe.

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

ZDN A121008827

Praktický lékař
Zdravotnické zařízení MV 
přijme do pracovního poměru 
praktického lékaře pro dospělé 
do ordinace v Jihlavě. 

Požadujeme: VŠ lékařská 
fakulta, specializace všeobecné 
praktické lékařství. 
Finanční ohodnocení odpovídá 
zařazení do 14. platové třídy 
podle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb. + osobní příplatek. 
Možnost čerpání 
zaměstnaneckých benefitů. 

Bližší informace podá 
MUDr. Bartoška,  
tel.: 724 061 134 nebo 974 221 245. 
Svou nabídku zašlete 
na e-mail: ozz.cb@zzmv.cz

ZDN A121008831

Lékař/lékařka
Vsetínská nemocnice, a. s.,
nabízí pracovní příležitost 
na pozici lékaře/ky 
na oddělení neurologie.

Požadujeme specializovanou 
způsobilost, uvítáme však 
i lékaře/ku s odbornou 
způsobilostí v přípravě 
na specializaci.

Nabízíme:
•   motivující mzdové ohodnocení,
•   příspěvek na ubytování,
•   penzijní připojištění,
•   týden dovolené navíc,
•   zvýhodněné stravování,
•   smlouvu na dobu neurčitou,
•   pracovní pozici v akreditované 

a certifikované nemocnici.

Strukturované životopisy zasílejte 
na adresu Vsetínské nemocnice  

a. s., odbor řízení lidských 
zdrojů, Nemocniční 955, 755 32 
Vsetín. Případně e-mailem: 
pavlica.m@nemocnice-vs.cz.  
Informace na tel.: 571 818 130 
(vedoucí odboru řízení 
lidských zdrojů).

ZDN A121008684

Lékař/lékařka
Nemocnice Třebotov, a. s., 
přijme:

   Lékaře/lékařku na ÚPS se 
specializovanou způsobilostí 
dle zákona č. 95/2004 Sb.

   Lékaře/lékařku na lůžka 
dlouhodobě nemocných

Požadujeme specializovanou 
způsobilost dle zákona  
č. 95/2004 Sb. v interním 
lékařství, geriatrii, neurologii 
nebo praktickém lékařství, 
případně po ukončení 
společného kmene nebo 
absolventa lékařské fakulty.

Nabízíme:
•   motivující finanční 

ohodnocení,
•   atraktivní pracovní prostředí 

lesoparku v blízkosti Prahy.

Kontakt: Sabina Petrtýlová,  
tel.: 777 855 256, 
e-mail: sabina.petrtylova@
nemocnice.trebotov.cz

ZDN A121008681

Praktický lékař/lékařka
NZZ v Praze 7 
přijme praktického lékaře/ku  
pro dospělé na plný nebo 
zkrácený úvazek.
Požadujeme atestaci z VL (případně 
interna), samostatná licence není 
nutná, garance 2 dalších PL. 
Nástup 1. 9. 2012 nebo dle dohody. 
Kontakt: 
e-mail: neuro@mediam.cz
tel.: 283 022 141 (dopoledne).

ZDN A121008406

Diabetolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme diabetologa na plný 
i částečný úvazek. 
Klientela zajištěna.
Nástup možný ihned 
nebo dle dohody.
Kontakt: tel.: 233 375 591.

ZDN A121008380

Gynekolog
Poliklinika v Praze 7 
přijme gynekologa 
do zavedené ambulance. 
Možno i důchodce 
na částečný úvazek.
Nástup dle dohody. 
Kontakt: tel.: 233 375 591.

ZDN A121008375

personální inzerce 
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