
n Výběrová řízení

Akademický pracovník

Děkan 2. lékařské fakulty 
UK v Praze
vypisuje výběrová řízení na dobu 
určitou na místa:
l  akademického pracovníka – 

učitele vysoké školy pro Ústav 
fyziologie 2. LF UK v Praze

Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání přírodovědného směru, 
titul Ph.D., dobrá znalost AJ.

l  akademického pracovníka – 
učitele vysoké školy pro Ústav 
tělesné výchovy 2. LF UK 
v Praze 

Požadavky na uchazeče:  
VŠ vzdělání příslušného směru se 
zaměřením na sporty a pobyt 
v přírodě, znalost AJ. 

Pro všechny uchazeče dále 
požadujeme předpoklady pro 
vědeckou a pedagogickou činnost, 
morální a občanskou bezúhonnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, s životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti 
a alespoň 2 referencemi přijímá do 
30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK v Praze, 
personální oddělení, V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101012243

Přednosta/přednostka

Děkan 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 
a ředitel Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
vypisují výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa 
přednosta Urologické kliniky, 
úvazek 1,0.

Kvalifikační požadavky: 
vědeckopedagogická hodnost 
profesor nebo docent v oboru 
urologie, specializace vyššího 
stupně v oboru urologie, praxe 
v oboru minimálně 10 let, vědecká 
práce v oboru urologie, 
systematická publikační aktivita, 
schopnost aktivně vyučovat 
v anglickém jazyce, osobní 
a profesní předpoklady pro řízení 
kliniky, morální bezúhonnost, 
identifikace se způsobem výuky na 
3. lékařské fakultě UK.

Od vybraného uchazeče se bude 
očekávat rozvoj všech moderních 
metod na pracovišti a další 
systematická vědecká práce 
v oboru urologie.
Předpokládaný nástup:  
po uzavření výběrového řízení, 
dohodou.

Mzdové podmínky jsou dány 
vnitřním mzdovým předpisem  
UK v Praze.

Písemné přihlášky spolu 
s profesním životopisem, úředně 
ověřenými doklady o vzdělání, 
kvalifikaci a praxi, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
výpisem z rejstříku trestů, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/1991 Sb., koncepcí řízení 
kliniky (max. 5 stran textu) 
a souhlasem v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., zasílejte do  
1. 9. 2010 na adresu:  
Univerzita Karlova v Praze,  
3. lékařská fakulta, oddělení 
personální a mzdové,  
Ruská 87, 100 00 Praha 10.  
Obálku označte „VŘ-PUK“.

ZDN 101012057

Vedoucí ústavu

Děkan 2. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
vypisuje výběrové řízení na dobu 
určitou na místo vedoucí Ústavu 
patologické fyziologie 2. LF UK 
v Praze.

Požadavky na uchazeče: VŠ vzdělání 
příslušného směru, 
vědeckopedagogický titul profesor 
nebo docent, osobní a profesní 
předpoklady pro řízení ústavu, 
pedagogická praxe v oboru, koncepce 
pracoviště – maximálně 3 strany, 
morální a občanská bezúhonnost.

Přihlášky spolu s fotokopiemi 
dokladů o vzdělání, životopisem, 
průběhem praxe, přehledem 
vědecké a publikační činnosti, 
osvědčením podle zákona  
č. 451/91 Sb., spolu s čestným 
prohlášením, výpisem z trestního 
rejstříku (ne staršího 3 měsíce) 
a alespoň 3 referencemi přijímá  
do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát UK  
2. LF, personální oddělení,  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.

ZDN 101012240

Přednosta/přednostka

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení funkce přednosty/ 
/přednostky Ústavu managementu 
zdravotnictví.
Předpokládaný nástup do funkce: 
od 1. září 2010

Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,3 (tj. 12 hodin týdně).
Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání 
v příslušném nebo blízce příbuzném 
oboru, akademický titul Ph.D. nebo 
CSc., minimálně 5 let odborné praxe, In
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písemný návrh koncepce k prokázání 
schopnosti strategického přístupu 
v oblasti vědeckého, pedagogického 
a personálního rozvoje pracoviště, 
zkušenosti s přímým vedením 
pracovního týmu o délce minimálně 
5 let a počtu 5 osob výhodou, 
uživatel/uživatelka anglického nebo 
německého jazyka referenční 
úrovně B2, osvědčení a čestné 
prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., v platném znění, 
morální bezúhonnost (tj. výpis 
z rejstříku trestů max. 3 měsíce 
starý), osobnostní a profesionální 
předpoklady pro řízení odborného 
a vědeckého týmu pracoviště 
včetně manažerských dovedností, 
zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané přihlášce 
na funkci přednostky/ 
/přednosty je třeba doložit: vyplněný 
osobní dotazník UP, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci, 
profesní životopis s uvedením 
přehledu o vědecké a publikační 
činnosti, osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění, výpis z rejstříku 
trestů ne starší 3 měsíců, písemný 
návrh koncepce rozvoje pracoviště.

Přihlášky zašlete do 30 dnů  
po zveřejnění výběrového řízení 
dne 12. července 2010  
ve Zdravotnických novinách  
na Děkanát FZV UP,  
personální referát,  
tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc. 

ZDN 101011641

Akademický pracovník

Děkanka Fakulty 
zdravotnických věd 
Univerzity Palackého 
v Olomouci
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení míst akademických 
pracovníků:

l  Ústavu ošetřovatelství
Předpokládaný nástup:  
od 1. září 2010
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,1 (tj. 4 hodiny týdně).
Kvalifikační požadavky: 
VŠ vzdělání v oboru všeobecné 
lékařství, akademický titul Ph.D. 
nebo CSc., ukončené habilitační 
řízení výhodou, zaměření na oblast 
paliativní medicíny a praxe 
v zařízeních chronické péče vítány, 
minimálně 10 let odborné praxe, 
předpoklady k pedagogické 
a vědecko-výzkumné činnosti, 
uživatel/uživatelka anglického 
nebo německého jazyka referenční 
úrovně A1, osvědčení a čestné 
prohlášení podle zákona  
č. 451/1991 Sb., v platném znění, 
morální bezúhonnost (tj. výpis 
z rejstříku trestů max. 3 měsíce 
starý), zdravotní způsobilost.

l  Ústavu porodní asistence
Předpokládaný nástup:  
od 1. září 2010
Požadovaná výše úvazku: úvazek 
ve výši 0,2 (tj. 8 hodin týdně).
Kvalifikační požadavky:  
VŠ vzdělání v oboru historie, 
akademický titul Ph.D. nebo CSc., 
ukončené habilitační řízení 
výhodou, minimálně 10 let 
odborné praxe, předpoklady 
k pedagogické a vědecko-výzkumné 
činnosti, uživatel/uživatelka 
anglického nebo německého 
jazyka referenční úrovně B2, 
osvědčení a čestné prohlášení 
podle zákona č. 451/1991 Sb., 
v platném znění, morální 
bezúhonnost (tj. výpis z rejstříku 
trestů max. 3 měsíce starý), 
zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané 
přihlášce na místo akademického 
pracovníka je třeba doložit: 
vyplněný osobní dotazník UP, 
fotokopie dokladů o dosažené 
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kvalifikaci, profesní životopis 
s uvedením přehledu o vědecké 
a publikační činnosti, osvědčení 
a čestné prohlášení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., v platném znění, 
výpis z rejstříku trestů ne starší  
3 měsíců.

Přihlášky zašlete do 30 dnů  
po zveřejnění výběrového řízení 
dne 12. července 2010 ve 
Zdravotnických novinách  
na Děkanát FZV UP,  
personální referát,  
tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc. 

ZDN 101011647

Sociální pracovník

Slezská nemocnice v Opavě
vypisuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa 
zdravotně-sociálního pracovníka.

Požadavky: odborná způsobilost 
k výkonu povolání v oboru 
zdravotně-sociální pracovník 
podle zákona č. 96/2004 Sb.,  
platné osvědčení k výkonu 
povolání bez odborného dohledu, 
výhodou je ukončené vzdělání 
v oboru všeobecná sestra, ale není 
podmínkou, výhodou je praxe 
v oboru, ale není podmínkou,

osobní a morální předpoklady.
Písemné žádosti s uvedením 
profesního životopisu zasílejte 
nebo osobně doručte na adresu 
náměstkyně pro nelékařská 
zdravotnická povolání v SNO  
do 30. 7. 2010 do 12.00 hodin.
Součástí výběrového řízení bude 
osobní pohovor, k němuž budou 
zájemci pozváni.

Předpokládaný nástup: po dohodě 
na základě osobní konzultace.
Kontakt: Mgr. Lenka Hanková, 
náměstek ředitele pro nelékařská 
zdravotnická povolání,  
tel. 553 766 103, 603 852 598, 
e-mail:  
lenka.hankova@nemocnice.opava.cz

ZDN 101012148

n Volná místa

Lékař/lékařka

Lékaře s atestací z oboru TRN 
a s bronchologickou erudicí 
pro Kliniku tuberkulózy 
a respiračních nemocí přijme 
Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze, 
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

Nástup možný ihned.
Úvazek 1, možno i částečný.
Kontakt: primářka 
MUDr. Alena Bortlová,  
tel. 224 964 808, 724 935 976, 
e-mail: alena.bortlova@vfn.cz

ZDN 101012274

Lékař/lékařka

Nestátní poliklinika v Berouně
hledá lékaře na pozici 
l  neurolog, chirurg (plný nebo 

částečný úvazek)

Nabízíme: výhodné platové 
podmínky, práci v příjemném 
kolektivu, možnost dalšího 
vzdělávání.
Dobré spojení do Prahy.

Informace na tel. 311 746 315, 
724 786 903, e-mail: 
medicentrum@medicentrum.cz

ZDN 101012235

Praktický lékař

Velmi zajímavá nabídka  
pro praktické lékaře
001 – praktický lékař pro dospělé 
do ordinace pro zaměstnance 
našeho klienta.
Místo výkonu práce: Kolín 
Nabízíme: nadstandardní finanční 
ohodnocení, při dojíždění služební 
automobil, interní zaškolení, 
uplatnění v plně vybavené 
ordinaci, možný zkrácený úvazek.

Kontakt: Ing. Naďa Vaňková –  
tel. 272 084 463, 724 535 282, 
e-mail: jobs@kardia.cz

ZDN 101012079

Sekundární lékař/ka

Fakultní nemocnice v Motole
přijme pro spinální jednotku při 
Klinice rehabilitace UK 2. LF 
sekundárního lékaře/ku.
Požadavky: ukončený společný 
kmen nebo atestace z interny  
či neurologie.
Nástup možný ihned.

Kontakt: vrchní sestra  
Bc. Hana Jirků, spinální jednotka, 
FN Motol, V Úvalu 84,  
150 06 Praha 5,  
e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz,  
tel. 22443 9208, 602 772 334.

ZDN 101012053

Praktický lékař

Praktického lékaře  
pro Centrum primární péče 
přijme Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze. 
Pracoviště na Fakultní poliklinice, 
Karlovo nám. 32, atestace v oboru 
PL podmínkou, úvazek 0,5.
Bližší informace na tel. 224 966 588.

ZDN 101012009

Lékař/lékařka

Lékaře se zájmem o nefrologii 
nebo intenzivní péči pro 
Kliniku nefrologie přijme 
Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze. 
Vítáni jsou lékaři s jedno- 
i víceletou praxí ve vnitřním 
lékařství, ale i absolventi LF.

Žádosti se životopisem zasílejte  
na e-mail: lachmanova.jana@vfn.cz 
do 31. 7. 2010.

ZDN 101012012

Lékař/lékařka

Oblastní nemocnice Jičín a. s., 
Bolzanova ul. 512, 506 43 Jičín, 
tel. 493 582 111, fax 493 523 514, 
e-mail: nemjc@nemjc.cz
přijme na radioterapeutické 
a onkologické oddělení
lékaře – radiačního onkologa.

Požadavky: specializovaná 
způsobilost v oboru, občanská 
a morální bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost.
Nabízíme: dobré pracovní 
a platové podmínky, 
zaměstnanecké benefity, možnost 
přidělení bytu.
Nástup možný ihned, lze i kratší 
pracovní úvazek.

Bližší informace podá primářka 
MUDr. Regina Štuková,  
tel. 493 582 276 nebo
e-mail: regina.stukova@nemjc.cz

Písemné žádosti s profesním 
životopisem posílejte  
na personální oddělení nebo  
na e-mail: hana.kalenska@nemjc.cz
 ZDN 101012015

Lékaři

Městská nemocnice, a. s.,  
Dvůr Králové nad Labem
přijme do pracovního poměru  
2 lékaře na interní oddělení.

Požadujeme: vítaná je atestace 
nebo odborná způsobilost v oboru, 
upřednostňujeme zájemce s praxí, 
požadujeme trestní a morální 
bezúhonnost. 

Nabízíme: perspektivu dalšího 
růstu v oboru, možnost zajištění 
ubytování nebo byt, vlastní 
stravovací zařízení, příspěvek  
na penzijní pojištění.

Kontaktní adresa:  
Městská nemocnice, a. s.,  
ředitel nemocnice nebo personální 
oddělení, Vrchlického 1504,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
e-mail: subrtova@mndk.cz,  
tel. 499 300 611.

ZDN 101012043In
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Lékař/lékařka
Městská nemocnice, a. s.,  
Dvůr Králové nad Labem
přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku na 
radiodiagnostické oddělení.

Požadujeme: atestaci II. stupně 
nebo specializovanou způsobilost 
v oboru, případně lékaře 
zařazeného do spec. vzdělávání 
v uvedeném oboru.
Odborná praxe na UZ a CT 
pracovišti vítána.
Oddělení je vybaveno 
multispirálním CT, skiagrafií, 
digitálními ultrazvukovými 
přístroji. Pracoviště je 
digitalizováno.

Nástup je možný ihned.
Nabízíme možnost dalšího 
vzdělávání, výborné mzdové 
podmínky, ubytování, příspěvek na 
penzijní připojištění. 

Kontaktní adresa: Městská 
nemocnice, a. s., ředitel nemocnice 
nebo personální oddělení, 
Vrchlického l504,  
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
e-mail: subrtova@mndk.cz 
tel. 499 300 611.

ZDN 101012046

Lékaři

Chirurgická nemocnice  
DELTA, spol. s r. o., se sídlem 
Drobného 38–40, 602 00 Brno,
přijme do NOVéHO PROVOZU:
l  lékaře-chirurga
l  lékaře-anesteziologa
l  lékaře-radiologa

Požadujeme: VŠ vzdělání 
lékařského směru, trestní 
bezúhonnost, specializaci v oboru, 
loajalitu, nadstandardní přístup 
k pacientům/plnění pracovních 
povinností, znalost AJ/NJ 
výhodou.

Nabízíme: nadstandardní finanční 
ohodnocení, 5 týdnů dovolené, 
spolupráci při zajištění bydlení, 
příspěvek na vzdělávání, závodní 
stravování, práci v centru Brna, 
další výhody, nástup podle dohody.

Kontakt: tel. 532 149 401, e-mail: 
kellnerova@nemocnicedelta.cz

ZDN 101012020

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: NÁBOROVÝ 
PŘÍSPĚVEK PRO ABSOLVENTY 
LF VE VÝŠI 150 000 Kč, možnost 
profesního růstu a dalšího 
vzdělávání, zajištění bydlení, 
nadstandardní finanční ohodnocení,
týden řádné dovolené navíc. 

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

ZDN 101000758

Více pozic

NH Hospital, a. s.,  
Nemocnice Hořovice
přijme ihned:
l  lékaře neurologa s atestací 

v oboru

l  lékaře na oddělení neurologie – 
absolvent

l  zubního lékaře s možností 
výkonu samostatné praxe

Bližší informace na tel. 311 542 331.
ZDN 101012143

Lékař/lékařka

Svitavská nemocnice, a. s.
přijme lékaře/ku na chirurgické 
oddělení a ORL oddělení. 
I absolventy. 

Kontakt: chirurgie –  
prim. MUDr. Kyzlink,  
tel. 461 569 323,  
e-mail: kyzlink@nemsy.cz;  
ORL – prim. MUDr. Sychra,  
tel. 461 569 345,  
e-mail: sychra@nemsy.cz. 

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Svitavská nemocnice, a. s., 
ředitelství, Kollárova 643/7,  
568 25 Svitavy.

ZDN 101011130

Praktický lékař/ka

Nestátní zdravotnické 
zařízení Praha
přijme praktického lékaře/lékařku 
na dobu neurčitou:
l  ordinace U Vozovny 6,  

Praha 10, konečná tramvaje č. 7

l  ordinace Nad Vršovskou horou 80, 
Praha 10 

Požadujeme: specializaci v oboru 
všeobecné lékařství prvního 
stupně, minimální praxi 6 let.
Nabízíme: dobré platové i sociální 
podmínky. 

Informace: MUDr. Pavel Skopec, 
tel. 296 134 275,  
e-mail: SkopecP@dpp.cz,  
Aleš Hrdlička, tel. 296 195 036, 
e-mail: hrdlicka a@dpp.cz

ZDN 101010403

n Hledám práci

Lékař / Lékařka

Mikrobiolog (lékařská 
fakulta, I a II. atestace z 
lékařské mikrobiologie)
hledá místo v oboru či nemocniční 
hygieně, akceptace i ev. rekvalifikace 
(RDG). 
Pouze Praha a okolí.
Kontakt: tesarmilan@seznam.cz

ZDN 101012140

n Pronájem

Nabízíme pronájem poslední 
volné lékařské ordinace 
v novém polyfunkčním domě 
v Jesenici u Prahy, 28 m2 + 
čekárna, sociální zařízení 
pro lékaře a pacienty.
Cena 5800Kč/měsíčně + média 
a služby.
Kontakt: tel. 602 212 901,  
e-mail: zdenek.zak@email.cz

ZDN 101012140

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

Zastoupení významné zahraniční společnosti 
 – obor zdravotnictví, hledá 

reprezentanta 
pro oblast středních Čech, 

vČ. prahy
• Flexibilita, komunikativnost, ovládání PC a ŘP sk.B podmínkou

• SZŠ a praxe obchodního zástupce či v ošetřovatelství vítána
• Nabízíme samostatnou práci s vysoce motivačním odměňováním, 

služební auto a mobilní telefon

Nabídky zasílejte pouze písemně – do 31. 7. 2010 na:
PO BOX 3, 700 35 Ostrava 35

In
ze

rc
e 

10
10

12
22

6 
 

In
ze

rc
e 

10
10

12
22

7 
 

www.zdn.cz

In
ze

rc
e 

10
10

12
52

8 
▼

30_ZN_2710.indd   33 8.7.2010   16:36:34


