
  Jediné noviny o lékařské vědě, klinické medicíně 
a zdravotnictví.

  Široký záběr témat lékařské vědy a klinické medicíny 
i organizace, řízení a financování zdravotnictví doma 
i v zahraničí.

  Při dvacetitisícovém nákladu a indexu čtenosti 2,3 tvoří 
čtenářskou obec 46 000 lékařů, lékárníků a ostatních 
zdravotníků. 

cílová skupina čtenářů
Soukromí i nemocniční lékaři, všeobecní 
i specialisté, lékárníci, stomatologové, ostatní 
zdravotničtí pracovníci, představitelé státní správy 
a samosprávy atd.

s každým vydáním novin oslovíte
  5 500 členů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
  4 500 předplatitelů z dalších oborů, především interních
  1 500 chirurgů (ČChS ČLS JEP)
  750 onkologů (ČOS ČLS JEP)
  600 diabetologů ve spolupráci s Diabetickou asociací ČR
  1 620 pracovníků managementu nemocnic
  1 120 pracovníků managementu farmaceutického průmyslu
  400 pracovníků managementu lékařských a farmaceutických 

fakult a opinion leaderů všech medicínských disciplín, 
předsedů odborných společností, představitelů lékařských 
organizací a sdružení

  účastníky všech významnějších kongresů, konferencí 
a sympozií v České republice

  studenty lékařských a farmaceutických fakult
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy vypisuje výběrové řízení 
na místo:
 Akademického pracovníka pro 

Ústav biologie a lékařské genetiky 
2. LF UK a FN Motol s pracovním 
úvazkem 0,200 s předpokládaným 
dnem nástupu 1. 12. 2016

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru 
 specializace v oboru lékařské 

genetiky
 zkušenosti s výukou v oboru 

lékařské genetiky (min. 3 roky)
 znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti a alespoň jednou referencí 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, 
Personální a mzdové oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
 20162106c

PŘEDNOSTOVÉ

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrová řízení na místa 
akademických pracovníků 
s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie 
2. LF UK a FN Motol

 Přednosta Kliniky dětské 
neurologie 2. LF UK a FN Motol

Společné požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 vědeckopedagogický titul
 vědecký titul DrSc., CSc. 

nebo Ph.D.
 specializace v příslušném oboru
 odborná praxe min. 10 let
 pedagogická praxe min. 5 let
 osobní a profesní předpoklady pro 

řízení odborného týmu
 vědecká a publikační činnost

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106b

VEDOUCÍ ÚSTAVU

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
místo s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Vedoucí Ústavu vědeckých 
informací 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví 

a informačních studií
 praxe v oboru min. 5 let
 vysoká znalost metod a technologií 

práce s informacemi
 projektování komplexních 

knihovnických a informačních 
systémů

 osobní a profesní předpoklady pro 
řízení odborného týmu

 znalost AJ
 pedagogické zkušenosti výhodou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106a

VOLNÁ MÍSTA

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MOJE AMBULANCE a. s. přijme 
praktické lékaře!
Díky nárůstu klientů posilujeme 
pracovní týmy našich praktických 
lékařů po celé ČR.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 

(VPL)
 atestace výhodou (není 

podmínkou)
 výborné komunikační schopnosti
 proklientský přístup

Nabízíme:
 status zaměstnance
 akreditovaná pracoviště po celé ČR
 vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání lékařů
 šestihodinovou pracovní dobu 

(dvousměnný provoz)
 5 týdnů dovolené
 nadstandardní podmínky a benefi ty

V případě zájmu prosíme 
o zaslání životopisu na e-mail: 
sekretariat@mojeambulance.cz 20162105

LÉKAŘ

Ordinace praktického lékaře 
s dlouholetou tradicí ve městě 
Šternberk hledá atestovaného lékaře 
na dlouhodobý zástup.
Nabízíme dobré pracovní podmínky 
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah pracovního úvazku dle 
domluvy.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu: info@urban-med.cz, 
popř. na tel. čísle 724 372 322. 20162102

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře v přípravě 
na kardiologickou atestaci/lékaře 
s odbornou způsobilostí.
Složení kmene pro interní obory 
výhodou.
Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz 20162108a

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví na pozici zástupce 
primáře.
Požadujeme:
 licence vedoucího lékaře a primáře 

ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz 20162108b

RŮZNÉ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Nabízím pronájem nebytových 
prostor cca 140 m2 pro zřízení 
ordinace.
Jedná se o samostatnou přízemní 
budovu v klidné části města Lom 
u Mostu.
Kontakt: tel. 728 760 239, 
e-mail: palovcik.alois@seznam.cz 20162104

TRANSFORMACE NA S. R. O./
PRODEJ PRAXE NA KLÍČ

Při zahájení spolupráce do konce 
roku výrazná sleva!
Kontakt: e-mail: info@medstar.cz, 
tel. 775 679 009. 20162101

Nestátní zdravotnické zařízení 
PALEA a. s. HRADEC KRÁLOVÉ 

přijme 

praktického lékaře 
na plný (40 hodin týdně) 

či částečný úvazek. 

Nástup možný ihned 
nebo podle možností zájemce.

Nabízíme: 
  akreditované pracoviště s vysokou úrovní péče
  perspektivní zaměstnání v zavedené ordinaci 
v Hradci Králové
  přátelský kolektiv
  zaměstnanecké výhody
 možnost započítání praxe do  specializační 
přípravy

Požadujeme: 
  zařazení do specializační přípravy v oboru vše-
obecné praktické lékařství NEBO specializovanou 
způsobilost v oboru všeobecné praktické lékař-
ství, případně vnitřní lékařství či anesteziologie 
a intenzivní medicína

Kontakt: 
  nabídky s profesním životopisem prosím zasílejte 
elektronicky na adresu: info@palea.cz
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na ARO
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, 

tel. 416 723 702, 
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské nemocnice 
v Litoměřicích 

přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na 
gynekologicko-porodnické 

oddělení
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

 201
62

10
3a

Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru 
lékaře/lékařku se specializovanou 

způsobilos�  nebo absolventa 
na následující oddělení:

chirurgické
gynekologicko-porodnické

neurologické
ARO

Požadujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 

zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal 
a Havlíček Brain Team

vás zvou na unikátní konferenci

Aktuální právní otázky
českého zdravotnictví

10. listopadu 2016 od 9.00 do 15.30
Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5-Smíchov

Konference je zařazena do projektu 
Pražský právnický podzim 2016,

který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team.
Moderuje JUDr. Daniela Kovářová.

Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2016 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr fi nancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Účastnický poplatek činí 960 Kč včetně DPH.

Pro bližší informace kontaktujte sekretariat@brainteam.cz

Pražský 
právnický 
podzim

 PwC Legal

Nemocnice Kadaň s.r.o. 
hledá lékaře, i absolventy, 

pro obory:

ChirurgieChirurgie
OrtopedieOrtopedie
PediatriePediatrie

AROARO
Všechna pracoviště mají akreditaci pro 
další vzdělávání lékařů. Garantujeme 
a plně hradíme veškeré náklady dalšího 
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakou-
koli dohodu o závazku.

Nabízíme:
  Dobré platové podmínky, smluv-
ní mzdu (garantujeme vždy vyšší 
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
  Ubytování na  ubytovně nemocnice 
zdarma, v  kompletně vybavených 
pokojích.
 Možnost získání bytu.
  Zaměstnanecké výhody, příspěvek 
na  důchodové připojištění, příspě-
vek na stavování, možnost zaměst-
naneckých půjček.
  Náborový příspěvek do  výše až 
100 000 Kč.

Další informace lze získat 
na webových stránkách 

www.nemkadan.cz 
nebo u ředitele nemocnice: 

MUDr. Josef Mašek, 
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o., 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, 

tel.: 474 944 239, 
e-mail: masek@nemkadan.cz
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INZERTNÍ SERVIS

Kontaktní informace: 
Jiřina Zemanová, Medical Tribune, 

tel. 732 881 340, 
e-mail zemanova@tribune.cz 

nebo kariera@tribune.cz

Hledáte zaměstnance?

Chcete změnit zaměstnání?

Kupujete, prodáváte 
či přenecháváte svou ordinaci?

Ročník XII | Číslo 21 | 18. října 2016B8 INZERTNÍ SERVIS
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Ceník 
inzerce

obchod@tribune.cz
www.tribune.cz

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013A4 INZERTNÍ SERVIS Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013 A5INZERTNÍ SERVIS

celá strana
266 × 388 mm

1/2
266 × 200 mm

celá strana 90 000 Kč
1/2 46 000 Kč

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013A10 INZERTNÍ SERVIS Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013 A11INZERTNÍ SERVIS

1/3
266 × 132 mm

1/4
266 × 100 mm

čtverec
158 × 158 mm

1/3 32 000 Kč
čtverec 22 000 Kč
1/4 24 000 Kč

řádková inzerce 130 Kč / 1 řádek
ostatní formáty 90 Kč / 1 cm2

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013A8 INZERTNÍ SERVIS Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013 A9INZERTNÍ SERVIS

50 × 200 mm 158 × 100 mm

104 × 200 mm

50 × 200 mm 9 000 Kč
104 × 200 mm 18 000 Kč
158 × 100 mm 14 000 Kč

Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013A6 INZERTNÍ SERVIS Ročník IX | Číslo 1 | 24. ledna 2013 A7INZERTNÍ SERVIS

50 × 100 mm 104 × 100 mm

50 × 100 mm 4 500 Kč
104 × 100 mm 9 000 Kč

speciální nabídky

  Různé formy a umístění reklamy dle vašich představ, speciální formy 
inzerce (přebaly, dělená obálka, vkládaná inzerce atd.), reprinty nebo 
speciální reporty s články dle vašeho výběru.

  Při objednávce většího objemu inzertních stran, opakované inzerci 
či platbě předem výrazné slevy.

harmonogram

číslo uzávěrka distribuce

 1  9.  1. 17.  1.

 2 30.  1.  7.  2.

 3 13.  2. 21.  2.

 4  6.  3. 14.  3.

 5 20.  3. 28.  3.

 6 27.  3.  4.  4.

 7 11.  4. 18.  4.

 8 17.  4. 25.  4.

 9  2.  5. 10.  5.

10  9.  5. 16.  5.

11 22.  5. 30.  5.

12 29.  5.  6.  6.

13 12.  6. 20.  6.

14 19.  6. 27.  6.

15 17.  7. 25.  7.

16  7.  8. 15.  8.

17 28.  8.  5.  9.

18 11.  9. 19.  9.

19 25.  9.  3. 10.

20  2. 10. 10. 10.

21 16. 10. 24. 10.

22 30. 10.  7. 11.

23  6. 11. 14. 11.

24 20. 11. 28. 11.

25 27. 11.  5. 12.

26 11. 12. 19. 12.
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy vypisuje výběrové řízení 
na místo:
 Akademického pracovníka pro 

Ústav biologie a lékařské genetiky 
2. LF UK a FN Motol s pracovním 
úvazkem 0,200 s předpokládaným 
dnem nástupu 1. 12. 2016

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru 
 specializace v oboru lékařské 

genetiky
 zkušenosti s výukou v oboru 

lékařské genetiky (min. 3 roky)
 znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti a alespoň jednou referencí 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, 
Personální a mzdové oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
 20162106c

PŘEDNOSTOVÉ

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrová řízení na místa 
akademických pracovníků 
s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie 
2. LF UK a FN Motol

 Přednosta Kliniky dětské 
neurologie 2. LF UK a FN Motol

Společné požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 vědeckopedagogický titul
 vědecký titul DrSc., CSc. 

nebo Ph.D.
 specializace v příslušném oboru
 odborná praxe min. 10 let
 pedagogická praxe min. 5 let
 osobní a profesní předpoklady pro 

řízení odborného týmu
 vědecká a publikační činnost

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106b

VEDOUCÍ ÚSTAVU

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
místo s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Vedoucí Ústavu vědeckých 
informací 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví 

a informačních studií
 praxe v oboru min. 5 let
 vysoká znalost metod a technologií 

práce s informacemi
 projektování komplexních 

knihovnických a informačních 
systémů

 osobní a profesní předpoklady pro 
řízení odborného týmu

 znalost AJ
 pedagogické zkušenosti výhodou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106a

VOLNÁ MÍSTA

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MOJE AMBULANCE a. s. přijme 
praktické lékaře!
Díky nárůstu klientů posilujeme 
pracovní týmy našich praktických 
lékařů po celé ČR.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 

(VPL)
 atestace výhodou (není 

podmínkou)
 výborné komunikační schopnosti
 proklientský přístup

Nabízíme:
 status zaměstnance
 akreditovaná pracoviště po celé ČR
 vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání lékařů
 šestihodinovou pracovní dobu 

(dvousměnný provoz)
 5 týdnů dovolené
 nadstandardní podmínky a benefi ty

V případě zájmu prosíme 
o zaslání životopisu na e-mail: 
sekretariat@mojeambulance.cz 20162105

LÉKAŘ

Ordinace praktického lékaře 
s dlouholetou tradicí ve městě 
Šternberk hledá atestovaného lékaře 
na dlouhodobý zástup.
Nabízíme dobré pracovní podmínky 
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah pracovního úvazku dle 
domluvy.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu: info@urban-med.cz, 
popř. na tel. čísle 724 372 322. 20162102

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře v přípravě 
na kardiologickou atestaci/lékaře 
s odbornou způsobilostí.
Složení kmene pro interní obory 
výhodou.
Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz 20162108a

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví na pozici zástupce 
primáře.
Požadujeme:
 licence vedoucího lékaře a primáře 

ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz 20162108b

RŮZNÉ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Nabízím pronájem nebytových 
prostor cca 140 m2 pro zřízení 
ordinace.
Jedná se o samostatnou přízemní 
budovu v klidné části města Lom 
u Mostu.
Kontakt: tel. 728 760 239, 
e-mail: palovcik.alois@seznam.cz 20162104

TRANSFORMACE NA S. R. O./
PRODEJ PRAXE NA KLÍČ

Při zahájení spolupráce do konce 
roku výrazná sleva!
Kontakt: e-mail: info@medstar.cz, 
tel. 775 679 009. 20162101

Nestátní zdravotnické zařízení 
PALEA a. s. HRADEC KRÁLOVÉ 

přijme 

praktického lékaře 
na plný (40 hodin týdně) 

či částečný úvazek. 

Nástup možný ihned 
nebo podle možností zájemce.

Nabízíme: 
  akreditované pracoviště s vysokou úrovní péče
  perspektivní zaměstnání v zavedené ordinaci 
v Hradci Králové
  přátelský kolektiv
  zaměstnanecké výhody
 možnost započítání praxe do  specializační 
přípravy

Požadujeme: 
  zařazení do specializační přípravy v oboru vše-
obecné praktické lékařství NEBO specializovanou 
způsobilost v oboru všeobecné praktické lékař-
ství, případně vnitřní lékařství či anesteziologie 
a intenzivní medicína

Kontakt: 
  nabídky s profesním životopisem prosím zasílejte 
elektronicky na adresu: info@palea.cz
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na ARO
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, 

tel. 416 723 702, 
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské nemocnice 
v Litoměřicích 

přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na 
gynekologicko-porodnické 

oddělení
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru 
lékaře/lékařku se specializovanou 

způsobilos�  nebo absolventa 
na následující oddělení:

chirurgické
gynekologicko-porodnické

neurologické
ARO

Požadujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 

zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal 
a Havlíček Brain Team

vás zvou na unikátní konferenci

Aktuální právní otázky
českého zdravotnictví

10. listopadu 2016 od 9.00 do 15.30
Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5-Smíchov

Konference je zařazena do projektu 
Pražský právnický podzim 2016,

který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team.
Moderuje JUDr. Daniela Kovářová.

Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2016 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr fi nancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Účastnický poplatek činí 960 Kč včetně DPH.

Pro bližší informace kontaktujte sekretariat@brainteam.cz

Pražský 
právnický 
podzim

 PwC Legal

Nemocnice Kadaň s.r.o. 
hledá lékaře, i absolventy, 

pro obory:

ChirurgieChirurgie
OrtopedieOrtopedie
PediatriePediatrie

AROARO
Všechna pracoviště mají akreditaci pro 
další vzdělávání lékařů. Garantujeme 
a plně hradíme veškeré náklady dalšího 
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakou-
koli dohodu o závazku.

Nabízíme:
  Dobré platové podmínky, smluv-
ní mzdu (garantujeme vždy vyšší 
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
  Ubytování na  ubytovně nemocnice 
zdarma, v  kompletně vybavených 
pokojích.
 Možnost získání bytu.
  Zaměstnanecké výhody, příspěvek 
na  důchodové připojištění, příspě-
vek na stavování, možnost zaměst-
naneckých půjček.
  Náborový příspěvek do  výše až 
100 000 Kč.

Další informace lze získat 
na webových stránkách 

www.nemkadan.cz 
nebo u ředitele nemocnice: 

MUDr. Josef Mašek, 
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o., 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, 

tel.: 474 944 239, 
e-mail: masek@nemkadan.cz
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INZERTNÍ SERVIS

Kontaktní informace: 
Jiřina Zemanová, Medical Tribune, 

tel. 732 881 340, 
e-mail zemanova@tribune.cz 

nebo kariera@tribune.cz

Hledáte zaměstnance?

Chcete změnit zaměstnání?

Kupujete, prodáváte 
či přenecháváte svou ordinaci?

Ročník XII | Číslo 21 | 18. října 2016B8 INZERTNÍ SERVIS
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy vypisuje výběrové řízení 
na místo:
 Akademického pracovníka pro 

Ústav biologie a lékařské genetiky 
2. LF UK a FN Motol s pracovním 
úvazkem 0,200 s předpokládaným 
dnem nástupu 1. 12. 2016

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru 
 specializace v oboru lékařské 

genetiky
 zkušenosti s výukou v oboru 

lékařské genetiky (min. 3 roky)
 znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti a alespoň jednou referencí 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, 
Personální a mzdové oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
 20162106c

PŘEDNOSTOVÉ

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrová řízení na místa 
akademických pracovníků 
s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie 
2. LF UK a FN Motol

 Přednosta Kliniky dětské 
neurologie 2. LF UK a FN Motol

Společné požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 vědeckopedagogický titul
 vědecký titul DrSc., CSc. 

nebo Ph.D.
 specializace v příslušném oboru
 odborná praxe min. 10 let
 pedagogická praxe min. 5 let
 osobní a profesní předpoklady pro 

řízení odborného týmu
 vědecká a publikační činnost

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106b

VEDOUCÍ ÚSTAVU

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
místo s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Vedoucí Ústavu vědeckých 
informací 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví 

a informačních studií
 praxe v oboru min. 5 let
 vysoká znalost metod a technologií 

práce s informacemi
 projektování komplexních 

knihovnických a informačních 
systémů

 osobní a profesní předpoklady pro 
řízení odborného týmu

 znalost AJ
 pedagogické zkušenosti výhodou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106a

VOLNÁ MÍSTA

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MOJE AMBULANCE a. s. přijme 
praktické lékaře!
Díky nárůstu klientů posilujeme 
pracovní týmy našich praktických 
lékařů po celé ČR.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 

(VPL)
 atestace výhodou (není 

podmínkou)
 výborné komunikační schopnosti
 proklientský přístup

Nabízíme:
 status zaměstnance
 akreditovaná pracoviště po celé ČR
 vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání lékařů
 šestihodinovou pracovní dobu 

(dvousměnný provoz)
 5 týdnů dovolené
 nadstandardní podmínky a benefi ty

V případě zájmu prosíme 
o zaslání životopisu na e-mail: 
sekretariat@mojeambulance.cz 20162105

LÉKAŘ

Ordinace praktického lékaře 
s dlouholetou tradicí ve městě 
Šternberk hledá atestovaného lékaře 
na dlouhodobý zástup.
Nabízíme dobré pracovní podmínky 
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah pracovního úvazku dle 
domluvy.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu: info@urban-med.cz, 
popř. na tel. čísle 724 372 322. 20162102

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře v přípravě 
na kardiologickou atestaci/lékaře 
s odbornou způsobilostí.
Složení kmene pro interní obory 
výhodou.
Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz 20162108a

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví na pozici zástupce 
primáře.
Požadujeme:
 licence vedoucího lékaře a primáře 

ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz 20162108b

RŮZNÉ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Nabízím pronájem nebytových 
prostor cca 140 m2 pro zřízení 
ordinace.
Jedná se o samostatnou přízemní 
budovu v klidné části města Lom 
u Mostu.
Kontakt: tel. 728 760 239, 
e-mail: palovcik.alois@seznam.cz 20162104

TRANSFORMACE NA S. R. O./
PRODEJ PRAXE NA KLÍČ

Při zahájení spolupráce do konce 
roku výrazná sleva!
Kontakt: e-mail: info@medstar.cz, 
tel. 775 679 009. 20162101

Nestátní zdravotnické zařízení 
PALEA a. s. HRADEC KRÁLOVÉ 

přijme 

praktického lékaře 
na plný (40 hodin týdně) 

či částečný úvazek. 

Nástup možný ihned 
nebo podle možností zájemce.

Nabízíme: 
  akreditované pracoviště s vysokou úrovní péče
  perspektivní zaměstnání v zavedené ordinaci 
v Hradci Králové
  přátelský kolektiv
  zaměstnanecké výhody
 možnost započítání praxe do  specializační 
přípravy

Požadujeme: 
  zařazení do specializační přípravy v oboru vše-
obecné praktické lékařství NEBO specializovanou 
způsobilost v oboru všeobecné praktické lékař-
ství, případně vnitřní lékařství či anesteziologie 
a intenzivní medicína

Kontakt: 
  nabídky s profesním životopisem prosím zasílejte 
elektronicky na adresu: info@palea.cz
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na ARO
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, 

tel. 416 723 702, 
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské nemocnice 
v Litoměřicích 

přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na 
gynekologicko-porodnické 

oddělení
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru 
lékaře/lékařku se specializovanou 

způsobilos�  nebo absolventa 
na následující oddělení:

chirurgické
gynekologicko-porodnické

neurologické
ARO

Požadujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 

zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal 
a Havlíček Brain Team

vás zvou na unikátní konferenci

Aktuální právní otázky
českého zdravotnictví

10. listopadu 2016 od 9.00 do 15.30
Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5-Smíchov

Konference je zařazena do projektu 
Pražský právnický podzim 2016,

který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team.
Moderuje JUDr. Daniela Kovářová.

Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2016 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr fi nancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Účastnický poplatek činí 960 Kč včetně DPH.

Pro bližší informace kontaktujte sekretariat@brainteam.cz

Pražský 
právnický 
podzim

 PwC Legal

Nemocnice Kadaň s.r.o. 
hledá lékaře, i absolventy, 

pro obory:

ChirurgieChirurgie
OrtopedieOrtopedie
PediatriePediatrie

AROARO
Všechna pracoviště mají akreditaci pro 
další vzdělávání lékařů. Garantujeme 
a plně hradíme veškeré náklady dalšího 
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakou-
koli dohodu o závazku.

Nabízíme:
  Dobré platové podmínky, smluv-
ní mzdu (garantujeme vždy vyšší 
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
  Ubytování na  ubytovně nemocnice 
zdarma, v  kompletně vybavených 
pokojích.
 Možnost získání bytu.
  Zaměstnanecké výhody, příspěvek 
na  důchodové připojištění, příspě-
vek na stavování, možnost zaměst-
naneckých půjček.
  Náborový příspěvek do  výše až 
100 000 Kč.

Další informace lze získat 
na webových stránkách 

www.nemkadan.cz 
nebo u ředitele nemocnice: 

MUDr. Josef Mašek, 
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o., 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, 

tel.: 474 944 239, 
e-mail: masek@nemkadan.cz

 201
62

10
7

INZERTNÍ SERVIS

Kontaktní informace: 
Jiřina Zemanová, Medical Tribune, 

tel. 732 881 340, 
e-mail zemanova@tribune.cz 

nebo kariera@tribune.cz

Hledáte zaměstnance?

Chcete změnit zaměstnání?

Kupujete, prodáváte 
či přenecháváte svou ordinaci?
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy vypisuje výběrové řízení 
na místo:
 Akademického pracovníka pro 

Ústav biologie a lékařské genetiky 
2. LF UK a FN Motol s pracovním 
úvazkem 0,200 s předpokládaným 
dnem nástupu 1. 12. 2016

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru 
 specializace v oboru lékařské 

genetiky
 zkušenosti s výukou v oboru 

lékařské genetiky (min. 3 roky)
 znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti a alespoň jednou referencí 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, 
Personální a mzdové oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
 20162106c

PŘEDNOSTOVÉ

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrová řízení na místa 
akademických pracovníků 
s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie 
2. LF UK a FN Motol

 Přednosta Kliniky dětské 
neurologie 2. LF UK a FN Motol

Společné požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 vědeckopedagogický titul
 vědecký titul DrSc., CSc. 

nebo Ph.D.
 specializace v příslušném oboru
 odborná praxe min. 10 let
 pedagogická praxe min. 5 let
 osobní a profesní předpoklady pro 

řízení odborného týmu
 vědecká a publikační činnost

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106b

VEDOUCÍ ÚSTAVU

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
místo s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Vedoucí Ústavu vědeckých 
informací 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví 

a informačních studií
 praxe v oboru min. 5 let
 vysoká znalost metod a technologií 

práce s informacemi
 projektování komplexních 

knihovnických a informačních 
systémů

 osobní a profesní předpoklady pro 
řízení odborného týmu

 znalost AJ
 pedagogické zkušenosti výhodou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106a

VOLNÁ MÍSTA

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MOJE AMBULANCE a. s. přijme 
praktické lékaře!
Díky nárůstu klientů posilujeme 
pracovní týmy našich praktických 
lékařů po celé ČR.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 

(VPL)
 atestace výhodou (není 

podmínkou)
 výborné komunikační schopnosti
 proklientský přístup

Nabízíme:
 status zaměstnance
 akreditovaná pracoviště po celé ČR
 vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání lékařů
 šestihodinovou pracovní dobu 

(dvousměnný provoz)
 5 týdnů dovolené
 nadstandardní podmínky a benefi ty

V případě zájmu prosíme 
o zaslání životopisu na e-mail: 
sekretariat@mojeambulance.cz 20162105

LÉKAŘ

Ordinace praktického lékaře 
s dlouholetou tradicí ve městě 
Šternberk hledá atestovaného lékaře 
na dlouhodobý zástup.
Nabízíme dobré pracovní podmínky 
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah pracovního úvazku dle 
domluvy.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu: info@urban-med.cz, 
popř. na tel. čísle 724 372 322. 20162102

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře v přípravě 
na kardiologickou atestaci/lékaře 
s odbornou způsobilostí.
Složení kmene pro interní obory 
výhodou.
Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz 20162108a

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví na pozici zástupce 
primáře.
Požadujeme:
 licence vedoucího lékaře a primáře 

ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz 20162108b

RŮZNÉ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Nabízím pronájem nebytových 
prostor cca 140 m2 pro zřízení 
ordinace.
Jedná se o samostatnou přízemní 
budovu v klidné části města Lom 
u Mostu.
Kontakt: tel. 728 760 239, 
e-mail: palovcik.alois@seznam.cz 20162104

TRANSFORMACE NA S. R. O./
PRODEJ PRAXE NA KLÍČ

Při zahájení spolupráce do konce 
roku výrazná sleva!
Kontakt: e-mail: info@medstar.cz, 
tel. 775 679 009. 20162101

Nestátní zdravotnické zařízení 
PALEA a. s. HRADEC KRÁLOVÉ 

přijme 

praktického lékaře 
na plný (40 hodin týdně) 

či částečný úvazek. 

Nástup možný ihned 
nebo podle možností zájemce.

Nabízíme: 
  akreditované pracoviště s vysokou úrovní péče
  perspektivní zaměstnání v zavedené ordinaci 
v Hradci Králové
  přátelský kolektiv
  zaměstnanecké výhody
 možnost započítání praxe do  specializační 
přípravy

Požadujeme: 
  zařazení do specializační přípravy v oboru vše-
obecné praktické lékařství NEBO specializovanou 
způsobilost v oboru všeobecné praktické lékař-
ství, případně vnitřní lékařství či anesteziologie 
a intenzivní medicína

Kontakt: 
  nabídky s profesním životopisem prosím zasílejte 
elektronicky na adresu: info@palea.cz
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na ARO
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, 

tel. 416 723 702, 
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské nemocnice 
v Litoměřicích 

přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na 
gynekologicko-porodnické 

oddělení
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru 
lékaře/lékařku se specializovanou 

způsobilos�  nebo absolventa 
na následující oddělení:

chirurgické
gynekologicko-porodnické

neurologické
ARO

Požadujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 

zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

 201
62

10
3c

Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal 
a Havlíček Brain Team

vás zvou na unikátní konferenci

Aktuální právní otázky
českého zdravotnictví

10. listopadu 2016 od 9.00 do 15.30
Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5-Smíchov

Konference je zařazena do projektu 
Pražský právnický podzim 2016,

který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team.
Moderuje JUDr. Daniela Kovářová.

Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2016 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr fi nancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Účastnický poplatek činí 960 Kč včetně DPH.

Pro bližší informace kontaktujte sekretariat@brainteam.cz

Pražský 
právnický 
podzim

 PwC Legal

Nemocnice Kadaň s.r.o. 
hledá lékaře, i absolventy, 

pro obory:

ChirurgieChirurgie
OrtopedieOrtopedie
PediatriePediatrie

AROARO
Všechna pracoviště mají akreditaci pro 
další vzdělávání lékařů. Garantujeme 
a plně hradíme veškeré náklady dalšího 
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakou-
koli dohodu o závazku.

Nabízíme:
  Dobré platové podmínky, smluv-
ní mzdu (garantujeme vždy vyšší 
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
  Ubytování na  ubytovně nemocnice 
zdarma, v  kompletně vybavených 
pokojích.
 Možnost získání bytu.
  Zaměstnanecké výhody, příspěvek 
na  důchodové připojištění, příspě-
vek na stavování, možnost zaměst-
naneckých půjček.
  Náborový příspěvek do  výše až 
100 000 Kč.

Další informace lze získat 
na webových stránkách 

www.nemkadan.cz 
nebo u ředitele nemocnice: 

MUDr. Josef Mašek, 
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o., 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, 

tel.: 474 944 239, 
e-mail: masek@nemkadan.cz
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Kontaktní informace: 
Jiřina Zemanová, Medical Tribune, 

tel. 732 881 340, 
e-mail zemanova@tribune.cz 

nebo kariera@tribune.cz

Hledáte zaměstnance?

Chcete změnit zaměstnání?

Kupujete, prodáváte 
či přenecháváte svou ordinaci?
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

AKADEMICKÝ PRACOVNÍK

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy vypisuje výběrové řízení 
na místo:
 Akademického pracovníka pro 

Ústav biologie a lékařské genetiky 
2. LF UK a FN Motol s pracovním 
úvazkem 0,200 s předpokládaným 
dnem nástupu 1. 12. 2016

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru 
 specializace v oboru lékařské 

genetiky
 zkušenosti s výukou v oboru 

lékařské genetiky (min. 3 roky)
 znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti a alespoň jednou referencí 
přijímá do 30 dnů po zveřejnění 
výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, 
Personální a mzdové oddělení, 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5-Motol.
 20162106c

PŘEDNOSTOVÉ

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrová řízení na místa 
akademických pracovníků 
s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Přednosta Kliniky dětské chirurgie 
2. LF UK a FN Motol

 Přednosta Kliniky dětské 
neurologie 2. LF UK a FN Motol

Společné požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání lékařského směru
 vědeckopedagogický titul
 vědecký titul DrSc., CSc. 

nebo Ph.D.
 specializace v příslušném oboru
 odborná praxe min. 10 let
 pedagogická praxe min. 5 let
 osobní a profesní předpoklady pro 

řízení odborného týmu
 vědecká a publikační činnost

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, přehledem vědecké a publikační 
činnosti, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106b

VEDOUCÍ ÚSTAVU

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy spolu s ředitelem FN Motol 
vypisuje výběrové řízení na pracovní 
místo s předpokládaným nástupem 
1. 1. 2017:

 Vedoucí Ústavu vědeckých 
informací 2. LF UK a FN Motol

Požadavky na uchazeče:
 VŠ vzdělání v oboru knihovnictví 

a informačních studií
 praxe v oboru min. 5 let
 vysoká znalost metod a technologií 

práce s informacemi
 projektování komplexních 

knihovnických a informačních 
systémů

 osobní a profesní předpoklady pro 
řízení odborného týmu

 znalost AJ
 pedagogické zkušenosti výhodou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů 
o vzdělání, životopisem, průběhem 
praxe, osvědčením dle § 4 odst. 1 
zákona č. 451/1991 Sb. spolu s čestným 
prohlášením dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., koncepcí pracoviště 
(max. 3 strany), výpisem z trestního 
rejstříku (ne starším než 3 měsíce) 
a alespoň 2 referencemi přijímá 
do 30 dnů po zveřejnění výběrového 
řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální 
a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06 
Praha 5-Motol. 20162106a

VOLNÁ MÍSTA

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

MOJE AMBULANCE a. s. přijme 
praktické lékaře!
Díky nárůstu klientů posilujeme 
pracovní týmy našich praktických 
lékařů po celé ČR.
Požadavky:
 ukončené vysokoškolské vzdělání 

(VPL)
 atestace výhodou (není 

podmínkou)
 výborné komunikační schopnosti
 proklientský přístup

Nabízíme:
 status zaměstnance
 akreditovaná pracoviště po celé ČR
 vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání lékařů
 šestihodinovou pracovní dobu 

(dvousměnný provoz)
 5 týdnů dovolené
 nadstandardní podmínky a benefi ty

V případě zájmu prosíme 
o zaslání životopisu na e-mail: 
sekretariat@mojeambulance.cz 20162105

LÉKAŘ

Ordinace praktického lékaře 
s dlouholetou tradicí ve městě 
Šternberk hledá atestovaného lékaře 
na dlouhodobý zástup.
Nabízíme dobré pracovní podmínky 
a příjemné pracovní prostředí.
Rozsah pracovního úvazku dle 
domluvy.
V případě zájmu nás kontaktujte 
na e-mailu: info@urban-med.cz, 
popř. na tel. čísle 724 372 322. 20162102

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře v přípravě 
na kardiologickou atestaci/lékaře 
s odbornou způsobilostí.
Složení kmene pro interní obory 
výhodou.
Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz 20162108a

LÉKAŘ

Karlovarská krajská nemocnice, a. s., 
hledá lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru gynekologie 
a porodnictví na pozici zástupce 
primáře.
Požadujeme:
 licence vedoucího lékaře a primáře 

ve zdravotnickém zařízení

Nabízíme:
 náborový příspěvek pro lékaře až 

150 000 Kč
 pracovní poměr na 1,0 úvazku
 nástup možný ihned
 pomoc při zajištění bytu/ubytování 

a příspěvek na bydlení
 zázemí perspektivní krajské 

nemocnice
 celoživotní vzdělávání (včetně 

specializačního)
 účast na odborných akcích

Velké množství zaměstnaneckých 
výhod.
Kontakt: Mgr. Jana Jirsová,
tel. 734 360 278,
e-mail: jana.jirsova@kkn.cz,
MUDr. Jozef Bobrík,
e-mail: jozef.bobrik@kkn.cz 20162108b

RŮZNÉ

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Nabízím pronájem nebytových 
prostor cca 140 m2 pro zřízení 
ordinace.
Jedná se o samostatnou přízemní 
budovu v klidné části města Lom 
u Mostu.
Kontakt: tel. 728 760 239, 
e-mail: palovcik.alois@seznam.cz 20162104

TRANSFORMACE NA S. R. O./
PRODEJ PRAXE NA KLÍČ

Při zahájení spolupráce do konce 
roku výrazná sleva!
Kontakt: e-mail: info@medstar.cz, 
tel. 775 679 009. 20162101

Nestátní zdravotnické zařízení 
PALEA a. s. HRADEC KRÁLOVÉ 

přijme 

praktického lékaře 
na plný (40 hodin týdně) 

či částečný úvazek. 

Nástup možný ihned 
nebo podle možností zájemce.

Nabízíme: 
  akreditované pracoviště s vysokou úrovní péče
  perspektivní zaměstnání v zavedené ordinaci 
v Hradci Králové
  přátelský kolektiv
  zaměstnanecké výhody
 možnost započítání praxe do  specializační 
přípravy

Požadujeme: 
  zařazení do specializační přípravy v oboru vše-
obecné praktické lékařství NEBO specializovanou 
způsobilost v oboru všeobecné praktické lékař-
ství, případně vnitřní lékařství či anesteziologie 
a intenzivní medicína

Kontakt: 
  nabídky s profesním životopisem prosím zasílejte 
elektronicky na adresu: info@palea.cz
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na ARO
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru ARO

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, 

tel. 416 723 702, 
e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.

 201
62

10
3b

Správní rada Městské nemocnice 
v Litoměřicích 

přijme do pracovního poměru 
lékaře/lékařku na pozici

Zástupce primáře na 
gynekologicko-porodnické 

oddělení
Požadujeme

• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 
zák. č. 95/2004 Sb., členství v ČLK

• odbornou praxi minimálně 5 let
• specializovanou způsobilost v oboru

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Správní rada Městské 
nemocnice v Litoměřicích přijme 

do pracovního poměru 
lékaře/lékařku se specializovanou 

způsobilos�  nebo absolventa 
na následující oddělení:

chirurgické
gynekologicko-porodnické

neurologické
ARO

Požadujeme
• způsobilost k výkonu povolání lékaře dle 

zák. č. 95/2004 Sb.
• členství v ČLK

Písemné žádos�  zasílejte na adresu: 
Městská nemocnice v Litoměřicích, 

sekretariát správní rady, paní Petra Lisá, 
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice. 

Bližší informace: 
MUDr. Jiří Štverák, MBA, tel. 416 723 702, 

e-mail: j.stverak@nemocnice-lt.cz, 
nebo prim MUDr. Lukáš Fuhrmann, 

tel. 416 723 762, 
e-mail: l.fuhrmann@nemocnice-lt.cz.
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Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal 
a Havlíček Brain Team

vás zvou na unikátní konferenci

Aktuální právní otázky
českého zdravotnictví

10. listopadu 2016 od 9.00 do 15.30
Paspův sál – Staropramen, Nádražní 84, Praha 5-Smíchov

Konference je zařazena do projektu 
Pražský právnický podzim 2016,

který pořádá nakladatelství Havlíček Brain Team.
Moderuje JUDr. Daniela Kovářová.

Generální záštitu projektu Pražský právnický podzim 2016 převzali
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr fi nancí ČR
Mgr. Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
Účastnický poplatek činí 960 Kč včetně DPH.

Pro bližší informace kontaktujte sekretariat@brainteam.cz

Pražský 
právnický 
podzim

 PwC Legal

Nemocnice Kadaň s.r.o. 
hledá lékaře, i absolventy, 

pro obory:

ChirurgieChirurgie
OrtopedieOrtopedie
PediatriePediatrie

AROARO
Všechna pracoviště mají akreditaci pro 
další vzdělávání lékařů. Garantujeme 
a plně hradíme veškeré náklady dalšího 
vzdělávání bez nutnosti uzavřít jakou-
koli dohodu o závazku.

Nabízíme:
  Dobré platové podmínky, smluv-
ní mzdu (garantujeme vždy vyšší 
mzdu, než jsou tzv. tabulkové platy)
  Ubytování na  ubytovně nemocnice 
zdarma, v  kompletně vybavených 
pokojích.
 Možnost získání bytu.
  Zaměstnanecké výhody, příspěvek 
na  důchodové připojištění, příspě-
vek na stavování, možnost zaměst-
naneckých půjček.
  Náborový příspěvek do  výše až 
100 000 Kč.

Další informace lze získat 
na webových stránkách 

www.nemkadan.cz 
nebo u ředitele nemocnice: 

MUDr. Josef Mašek, 
ředitel Nemocnice Kadaň s.r.o., 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, 

tel.: 474 944 239, 
e-mail: masek@nemkadan.cz
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Kontaktní informace: 
Jiřina Zemanová, Medical Tribune, 

tel. 732 881 340, 
e-mail zemanova@tribune.cz 

nebo kariera@tribune.cz

Hledáte zaměstnance?

Chcete změnit zaměstnání?

Kupujete, prodáváte 
či přenecháváte svou ordinaci?

Ročník XII | Číslo 21 | 18. října 2016B8 INZERTNÍ SERVIS

MT 2016-21 B01-B08.indd   B8MT 2016-21 B01-B08.indd   B8 14.10.2016   17:39:1614.10.2016   17:39:16

kalkulace cen
a 24 řádek 3 120 Kč
b 15 řádek 1 950 Kč
c 9 řádek 1 170 Kč
d 6 řádek 780 Kč

LÉKAŘE GYNEKOLOGICKO-

-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

Městská nemocnice Čáslav

a příspěvková organizace přijme

Požadavky:• specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru 

gynekologie a porodnictví: L2, L3

• občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Nabízíme:• motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

• osobní příplatek
• rizikové příplatky

• zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

• příplatky za práci přesčas a směnný provoz

• mimořádné odměny
• zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefi ty:

• získání městského bytu
• možnost zajištění dětské skupiny-školky

• týden dovolené navíc
• dotované závodní stravování

• výhodný mobilní tarifPříspěvky z FKSP:
• na dovolenou pro zaměstnance

• tábory pro děti zaměstnanců

• fi nanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

• peněžní dary za dárcovství krve

• bezúročnou půjčku se splatností 5 let

• jednorázovou sociální výpomoc

• zajištění rehabilitací a masáží

• úhradu kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle 

pracovního zařazení
• nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

• přednostní ošetření rodinných příslušníků

Kontaktní informace:
Marcela Průchová, personální oddělení          

tel.: +420 327 305 123; mobil: +420 604 567 287

e-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz, www.nemcaslav.cz

LÉKAŘEINTERNÍHO ODDĚLENÍ

Městská nemocnice Čáslav

a příspěvková organizace přijme
Požadavky:• odbornou způsobilost – VŠ vzdělání

• specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru 

všeobecné lékařství L1, L2, L3

• občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:• motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

• osobní příplatek
• rizikové příplatky

• zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

• příplatky za práci přesčas a směnný provoz

• mimořádné odměny
• zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefi ty:

• získání městského bytu
• možnost zajištění dětské skupiny-školky

• týden dovolené navíc
• dotované závodní stravování

• výhodný mobilní tarifPříspěvky z FKSP:
• na dovolenou pro zaměstnance

• tábory pro děti zaměstnanců

• fi nanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

• peněžní dary za dárcovství krve

• bezúročnou půjčku se splatností 5 let

• jednorázovou sociální výpomoc

• zajištění rehabilitací a masáží

• úhradu kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle 

pracovního zařazení
• nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

• přednostní ošetření rodinných příslušníků

Kontaktní informace:
Marcela Průchová, personální oddělení          

tel.: +420 327 305 123; mobil: +420 604 567 287

e-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz, www.nemcaslav.cz

LÉKAŘE PEDIATRA

Městská nemocnice Čáslav

a příspěvková organizace přijme

Požadavky:• odbornou způsobilost – VŠ vzdělání

• specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie

• občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:• motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

• osobní příplatek
• rizikové příplatky

• zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

• příplatky za práci přesčas a směnný provoz

• mimořádné odměny
• zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefi ty:

• získání městského bytu
• možnost zajištění dětské skupiny-školky

• týden dovolené navíc
• dotované závodní stravování

• výhodný mobilní tarifPříspěvky z FKSP:
• na dovolenou pro zaměstnance

• tábory pro děti zaměstnanců

• fi nanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

• peněžní dary za dárcovství krve

• bezúročnou půjčku se splatností 5 let

• jednorázovou sociální výpomoc

• zajištění rehabilitací a masáží

• úhradu kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle 

pracovního zařazení
• nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

• přednostní ošetření rodinných příslušníků

Kontaktní informace:
Marcela Průchová, personální oddělení          

tel.: +420 327 305 123; mobil: +420 604 567 287

e-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz, www.nemcaslav.cz

přijmelékaře na Plicní ambulanci

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání – lékařská fakulta

 zájem o vzdělání v oboru
 bezúhonnost a zdravotní způsobilost

 spolehlivost, dobré komunikační schopnos� 

 schopnost samostatné a týmové práce

 znalost práce na PC (Word, Excel)

 výhodou specializovaná způsobilost v oboru

Nabízíme: zvýhodněné mzdové podmínky

 náborový příspěvek až 300 000 Kč

 fl exibilní úvazek (0,1–1,0)

 zázemí úspěšné a stabilní společnos� 

 podporu a podmínky pro další vzdělávání fi nancované zaměstnavatelem

 podporu dalšího profesního rozvoje

 řadu oborů s nejvyšším stupněm akreditace a specializovaná centra

 moderní a příjemné pracovní prostředí

 dopomoc s bydlením
 zaměstnanecké benefi ty (příspěvek na penzijní připojištění, nadstandardní pokoje 

v případě hospitalizace, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, závodní stra-

vování, slevy na služby či produkty u vybraných partnerů)

Kontakt:Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Kochova 1185, 430 12 Chomutov

prim. MUDr. Hana Mrázková

Tel.: 478 032 052E-mail: hana.mrazkova@kzcr.eu

PALAS ATHENAKLINIKA JEDNODENNÍ CHIRURGIE
hledá do svých řad všeobecného 

ambulantního chirurga.Nabízíme výhodné platové 
i pracovní podmínky 

v moderním a pacienty 
vyhledávaném zařízení.
Plný nebo částečný úvazek.

Bližší informace: 
ernestova@palas-athena.cz 

telefon 603 888 432
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VOLNÁ MÍSTA

Fakultní nemocnice Brno,
Interní hematologická
a onkologická klinika,

Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme:všeobecné sestryPožadavky:• odborná způsobilost – ukončené 

vzdělání v souladu s ustanovením § 5 

zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění

• morální a občanská bezúhonnost
Nabízíme:• nadstandardní stabilní a mo� vující 

platové ohodnocení
• fi nančně podporujeme celoživotní 

vzdělávání a osobní růst zaměstnance

• zajímavou a vysoce specializovanou 

práci v akreditovaném zdravotnickém 

zařízení a příjemném kolek� vu

• práci v nepřetržitém provozu 

na standardním oddělení, na JIP a nové 

transplantační jednotce
• práci v ranním provozu

• možnost ubytování
• zaměstnanecké benefi tyKontaktní osoba:profesní životopisy zasílejte na vrchní 

sestru Ing. Mgr. Petru Kouřilovou

e-mail: kourilova.petra@fnbrno.cz

tel. 5 3223 3645
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LÉKAŘ INERNÍHO ODDĚLENÍ
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 

přijme do svého kolektivu LÉKAŘE 

INTERNÍHO ODDĚLENÍ.
Jedná se o jednosměnný ambulantní 

provoz.
Požadujeme specializovanou 

způsobilost v oboru.Nástup možný ihned, případně dle 

domluvy.Nabízíme stabilní zaměstnání, klidné 

pracovní prostředí, možnost pracovat 

na plný i zkrácený úvazek, 5 týdnů 

dovolené, podporu vzdělávání, 

příspěvek na stravování, volnočasové 

aktivity, dovolenou či penzijní 

připojištění.Kontaktní osoba je Ing. Vacíková 

tel. 973 212 478, e‑mail: personalni@ulz.cz 
4945

Kontakty:Lenka Rysová tel.: 724 911 472 
e‑mail: rysova@tribune.cz nebo kariera@tribune.cz
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VOLNÁ MÍSTA

LÉKAŘ

Domov sv. Karla Boromejského 

v Praze‑Řepích hledá lékaře na lůžka 

následné péče. Mnohem klidnější 

práce než v nemocnicích, dobrý tým 

lékařek a zdravotníků, pěkné prostředí, 

dlouhodobá spokojenost pacientů 

i personálu. Úvazek dohodou, pro 

mimopražské k dispozici služební byt.

Více na www.domovrepy.cz. 

Kontakt pro zájemce: sestra Konsoláta, 

konsolata@domovrepy.cz, 

tel. 776 257 911. 

4949

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Do zavedené ordinace VPL v Ledči 

nad Sázavou (dostupnost z Havlíčkova 

Brodu či Jihlavy) hledáme lékaře 

(L2–L3) na plný úvazek (30 h/týdně). 

Nabízíme: finanční odměna až 

70 000 Kč čistého, flexibilní volba 

ordinačních hodin, moderně vybavená 

ordinace (EKG, CRP, INR, TK 

Holter, ABI). Možnost konzultace 

s našimi konziliáři různých oborů 

(vč. pracovního lékařství). Náborový 

příspěvek ve výši jednoho měsíčního 

platu, placené vzdělávací akce 

do výše až 20 tis. ročně. Vhodné i pro 

lékaře z jiných oborů, kteří se chtějí 

rekvalifikovat na VPL.

Kontakt – 

personalni@vseobecnylekar.cz 
4950

ZDRAVOTNĚ‑SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Všeobecná fakultní nemocnice 

v Praze přijme Zdravotně‑sociálního 

pracovníka na Psychiatrickou 

kliniku. Nástup v březnu 2022 nebo 

dle dohody. 

Kontakt: Bc. Zuzana Fišarová, 

e‑mail: Zuzana.Fisarova@vfn.cz, tel.: 

224 965 339 Kompletní znění inzerátu 

naleznete na: www.vfn.cz, kariéra. 4953

PRAKTICKÝ LÉKAŘ & PEDIATR

Společnost MediClinic a.s. jako 

přední poskytovatel primární péče 

v ČR hledá všeobecné praktické 

lékaře v lokalitách DOKSY, 

MILÍN, VRCHLABÍ, KROMĚŘÍŽ 

a BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 

(část. úvazek) a dále praktické 

lékaře pro děti a dorost/pediatry 

pro MOST, ÚSTÍ NAD LABEM, 

PELHŘIMOV / PACOV (část. úvazek), 

PRAHA 9, MEZIMĚSTÍ. Nabízíme 

zajímavé mzdové ohodnocení, 

zaměstnanecké benefity, specializační 

vzdělávání pro obory VPL i pediatrie, 

uplatnění u zavedeného a stabilního 

zaměstnavatele a osobní přístup.

Pro více informací využijte kontakt: 

Mgr. Vlastimil Král, tel.: 733 679 555, 

kariera@mediclinic.cz 
4952

LÉKAŘE GYNEKOLOGICKO-

-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ
Městská nemocnice Čáslav

a příspěvková organizace přijme

Požadavky:

• specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb. v oboru 

gynekologie a porodnictví: L2, L3

• občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Nabízíme:

• motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

• osobní příplatek

• rizikové příplatky

• zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

• příplatky za práci přesčas a směnný provoz

• mimořádné odměny

• zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefi ty:

• získání městského bytu

• možnost zajištění dětské skupiny-školky

• týden dovolené navíc

• dotované závodní stravování

• výhodný mobilní tarif

Příspěvky z FKSP:

• na dovolenou pro zaměstnance

• tábory pro děti zaměstnanců

• fi nanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

• peněžní dary za dárcovství krve

• bezúročnou půjčku se splatností 5 let

• jednorázovou sociální výpomoc

• zajištění rehabilitací a masáží

• úhradu kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle 

pracovního zařazení

• nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

• přednostní ošetření rodinných příslušníků

Kontaktní informace:

Marcela Průchová, personální oddělení          

tel.: +420 327 305 123; mobil: +420 604 567 287

e-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz, www.nemcaslav.cz

LÉKAŘE

INTERNÍHO ODDĚLENÍ

Městská nemocnice Čáslav

a příspěvková organizace přijme

Požadavky:

• odborná způsobilost – VŠ vzdělání

• specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru 

všeobecné lékařství L1, L2, L3

• občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:

• motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

• osobní příplatek

• rizikové příplatky

• zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

• příplatky za práci přesčas a směnný provoz

• mimořádné odměny

• zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefi ty:

• získání městského bytu

• možnost zajištění dětské skupiny-školky

• týden dovolené navíc

• dotované závodní stravování

• výhodný mobilní tarif

Příspěvky z FKSP:

• na dovolenou pro zaměstnance

• na tábory pro děti zaměstnanců

• fi nanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

• peněžní dary za dárcovství krve

• bezúročnou půjčku se splatností 5 let

• jednorázovou sociální výpomoc

• zajištění rehabilitací a masáží

• úhradu kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle 

pracovního zařazení

• nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

• přednostní ošetření rodinných příslušníků

Kontaktní informace:

Marcela Průchová, personální oddělení          

tel.: +420 327 305 123; mobil: +420 604 567 287

e-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz, www.nemcaslav.cz

LÉKAŘE PEDIATRA

Městská nemocnice Čáslav

a příspěvková organizace přijme

Požadavky:

• odborná způsobilost – VŠ vzdělání

• specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru pediatrie

• občanská, morální bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Nabízíme:

• motivační platové ohodnocení včetně náborového příspěvku

• osobní příplatek

• rizikové příplatky

• zvláštní příplatky – práce na operačních sálech

• příplatky za práci přesčas a směnný provoz

• mimořádné odměny

• zázemí příspěvkové organizace a stabilního zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefi ty:

• získání městského bytu

• možnost zajištění dětské skupiny-školky

• týden dovolené navíc

• dotované závodní stravování

• výhodný mobilní tarif

Příspěvky z FKSP:

• na dovolenou pro zaměstnance

• na tábory pro děti zaměstnanců

• fi nanční odměny k životnímu a pracovnímu výročí

• peněžní dary za dárcovství krve

• bezúročnou půjčku se splatností 5 let

• jednorázovou sociální výpomoc

• zajištění rehabilitací a masáží

• úhradu kongresů, konferencí a dalších vzdělávacích aktivit dle 

pracovního zařazení

• nadstandardní pokoj pro zaměstnance a rodinné příslušníky zdarma

• přednostní ošetření rodinných příslušníků

Kontaktní informace:

Marcela Průchová, personální oddělení          

tel.: +420 327 305 123; mobil: +420 604 567 287

e-mail: marcela.pruchova@nemcaslav.cz, www.nemcaslav.cz
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PALAS ATHENA

KLINIKA JEDNODENNÍ CHIRURGIE

hledá do svých 

řad všeobecného 

ambulantního chirurga.

Nabízíme výhodné platové 

i pracovní podmínky 

v moderním a pacienty 

vyhledávaném zařízení.

Plný nebo částečný 

úvazek.

Bližší informace: 

ernestova@palas-athena.cz 

telefon 603 888 432

 485
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Nabízíme:

 Nadstandardní smluvní mzdu

 Náborový příspěvek 400 000 Kč (při úvazku 1,0)

 Možnost zkráceného úvazku 

 Úpravu pracovní doby matkám

Požadujeme:

 Ukončené vysokoškolské vzdělání – všeobecné lékařství

 Odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.

 Zdravotní způsobilost a bezúhonnost

 Odolnost vůči zátěži 

 Schopnost aktivního, samostatného jednání

 Vstřícné chování a vystupování

 Pracovitost, spolehlivost a odpovědnost

V případě zájmu:

 Svoje profesní životopisy zasílejte na e-mail dokoupilova.hana@nem-cb.cz 

 Více informací Vám sdělíme na tel. 602 363 654

LÉKAŘE/LÉKAŘKU na oddělení následné péče

Nemocnice Český Brod s.r.o. přijme
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