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Výběrová řízení

Primář
Ředitel Pardubické 
krajské nemocnice, a. s.,
vypisuje výběrové řízení  
na obsazení vedoucího místa: 

   Primář infekčního oddělení 

Kvalifikační požadavky:
•   VŠ vzdělání lékařského směru, 
•   specializace v oboru 

infekční lékařství, 
•   minimálně 10 let praxe v oboru, 
•   licence ČLK pro výkon 

funkce primáře a splnění 
předpokladů pro výkon funkce 
dle zákona č. 451/1991 Sb.,

•   manažerské schopnosti, 
občanská a morální 
bezúhonnost.

Písemné přihlášky doložené 
strukturovaným profesním 
životopisem, ověřenými 
fotokopiemi dokladů 
o kvalifikaci a výpisem  
z rejstříku trestů (ne starším  
než 3 měsíce) zasílejte nejpozději 
do 24. 9. na adresu: Pardubická 
krajská nemocnice, a. s., 
personální oddělení,  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

ZDN A121011030

Vedoucí lékař
Nemocnice následné péče 
Svatá Anna, s. r. o.,  
se sídlem v Plané 
u Mariánských Lázní, 
vypisuje výběrové řízení na pozici: 

   Vedoucí lékař

Požadované součásti přihlášky:
•   strukturovaný profesní 

životopis,
•   vlastnoručně psaný 

motivační dopis,
•   popis představy o fungování 

organizačního celku, o jehož 
řízení se zájemce uchází,

•   doklad o dosaženém 
vzdělání (atestace 2. stupně 
v odpovídajícím oboru),

•   doklad o trestní bezúhonnosti, 
ne starší než 3 měsíce.

Výhody uchazečů:
•   detailní znalost fungování 

zdravotnictví v ČR,
•   znalost cizích jazyků,
•   zkušenosti z působení 

na vedoucím postu 
(přiložit reference).

Přihlášky do VŘ zasílejte do 25. 9.  
na adresu: NNP Svatá Anna, 
Kyjovská 607, 348 15 Planá.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
zrušit VŘ bez udání důvodů.

Kontakt: e-mail: pdostal@nnp.cz;  
web: www.nnp.cz

ZDN A121010834

Sekundární lékař
Ústav pro péči o matku a dítě  
Praha 4 – Podolí
vypisuje konkurz na místo:

   Sekundární lékař v oboru 
gynekologie a porodnictví

Praxe v oboru vítána.

Písemné nabídky zasílejte na 
adresu: Ústav pro péči o matku 
a dítě, sekretariát ředitele, 
Podolské nábřeží 157,  
147 00 Praha 4, nebo e-mailem: 
sekretariat@upmd.cz

ZDN A121010853

Volná místa 

Zdravotní laborant/ka
Endokrinologický ústav, 
Národní 8, Praha 1,
přijme do oddělení molekulární 
endokrinologie na plný pracovní 
úvazek zdravotní(ho) laborantku/
laboranta se specializovanou 
způsobilostí v oboru genetika.

Požadujeme:
•   SŠ nebo VŠ (Bc.) vzdělání,
•   platné osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu,

•   laboratorní zkušenost 
z molekulární genetiky 
(izolace DNA, PCR, 
sekvenování DNA) je vítána.

Životopis posílejte na 
e-mail: jvcelak@endo.cz

ZDN A121011036

Lékař/lékařka
NZZ Resurf Med, s. r. o., 
Praha 9 – Vysočany,
přijme lékaře/lékařku 
těchto oborů:

   PL pro dospělé na plný úvazek
   Ortoped na částečný úvazek

Motivační platové podmínky.
Nástup dle domluvy.

Kontakt: tel.: 776 875 513, 
e-mail: info@recepce.eu

ZDN A121010961

Chirurg
Homedica, s. r. o., Hodonín,
příjme chirurga s atestací pro 
pracoviště jednodenní chirurgie 
a chirurgickou ambulanci.
Nabízíme velmi dobré 
platové podmínky, 
příjemný pracovní kolektiv 
a příznivou pracovní dobu.

Kontakt: tel.: 602 514 764, 
e-mail: premysl.dorr@iol.cz 

ZDN A121010860

Lékař
Svitavská nemocnice, a. s.,
přijme na chirurgické oddělení 
lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru.  
Atestace z traumatologie vítána. 

Možnost získání služebního 
bytu, dobré platové podmínky.

Bližší informace:  
MUDr. Víšek, tel.: 461 569 323, 
e-mail: visek@nemsy.cz
Písemné nabídky doplněné 
profesním životopisem 
zasílejte na adresu: Svitavská 
nemocnice, a. s., ředitelství, 
Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy.

ZDN A121010407

Lékař/lékařka
Městská nemocnice, a. s., 
Dvůr Králové nad Labem
přijme do pracovního poměru:

   lékařku/lékaře na:  
interní oddělení,  
oddělení RDG  
a nelůžkové ARO

Požadavky:
•   atestace nebo odborná 

způsobilost v oboru vítaná,
•   upřednostňujeme 

zájemce s praxí,
•   požadujeme trestní 

a morální bezúhonnost. 

Nabízíme: 
•   možnost dalšího vzdělávání 

a profesního růstu,
•   závodní stavování,
•   příspěvek na penzijní 

připojištění, 
•   náborový příspěvek,
•   25 dní dovolené,
•   ubytování zajistíme.
 
Kontaktní adresa: Městská 
nemocnice, a. s., personální 
oddělení, Vrchlického 1504, 
544 01 Dvůr Králové nad Labem,  
e-mail: subrtova@mndk.cz,  
tel.: 499 300 611.

ZDN A121010269

Lékař/lékařka
Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, státní 
podnik, náměstí Svobody 
272, 542 25 Janské Lázně,
přijmou:

   Lékaře/lékařku pro dětskou 
léčebnu v Janských Lázních,

(vhodné i pro důchodce)

Požadavky:
•   ukončené studium 

lékařského směru,

•   specializace v oboru  
RFM, dětské lékařství 
nebo dětská neurologie,

•   zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost podle 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nabízíme:
•   možnost kratšího úvazku,
•   nadstandardní mzdu,
•   služební telefon,
•   byt do 3 měsíců od nástupu.

Nástup možný ihned, 
případně dle dohody – 
nutné osobní jednání.

Písemné přihlášky spolu se 
stručným životopisem se 
zaměřením na dosavadní 
odbornou praxi, fotokopie 
dokladů o dosažené kvalifikaci 
(diplom, specializace), fotokopii 
dokladu o bezúhonnosti 
a zdravotní způsobilosti nebo 
čestné prohlášení o trestní 
bezúhonnosti zasílejte na 
adresu: Státní léčebné lázně 
Janské Lázně, s. p., personální 
ref., náměstí Svobody 272, 542 25 
Janské Lázně, nebo na e-mail: 
cervenao@janskelazne.com

ZDN A121009778

Lékař
Do endokrinologické 
ambulance v Praze 9
přijmu lékaře  
na zkrácený úvazek. 
Informace na tel.: 603 590 830.

ZDN A121010849

Různé

Prodej praxe
Prodám ortopedickou 
praxi v Praze 4. 
Smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. 
Informace na tel.: 603 422 642.

ZDN A121010857

Nebytový prostor
Nabízíme volný 
nebytový prostor 
54 m2 k pronájmu, v zavedeném 
lékařském prostředí v Dlouhé 
ul. 741/11, Praha 1. 
Více informací u vlastníka 
objektu na tel.: 602 837 727.

ZDN A121010866

Prostory
Volné prostory k pronájmu 
vhodné jako ordinace nebo 
pro jiné zdravotnické služby 
v zavedeném lékařském prostředí 
objektu Delta, Žukovského 887,  
Praha 6 – Ruzyně. 
Více informací  
na tel.: 602 837 727.
 ZDN A121010869
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