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Městská nemocnice Čáslav přijme do pracovního poměru lékaře/řku v těchto odbornostech:  

 

Primář/ku  chirurgického oddělení 

Předpoklady: 

• VŠ vzdělání lékařského směru 

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

• minimálně 10 let praxe v oboru 

• zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č.95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení splnění podmínek pro její 

získání k termínu domluveného nástupu 

• výborné organizační a komunikační schopnosti 

Nabízíme: 

• vedení klíčového oddělení nemocnice s velkým prostorem pro jeho rozvoj a směřování 

• atraktivní platové ohodnocení a řadu zaměstnaneckých benefitů 

• prostor pro osobní rozvoj a vzdělávání 

• zázemí stabilního a perspektivního zaměstnavatele 

• pomoc při řešení ubytování 

 

Primář/ku  radiologického oddělení 

Předpoklady: 

• VŠ vzdělání lékařského směru 

• specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v oboru radiologie a zobrazovací metody 

• minimálně 10 let praxe v oboru 

• zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č.95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře nebo doložení splnění podmínek pro její 

získání k termínu domluveného nástupu • dobré organizační a komunikační schopnosti  

Nabízíme: 

• vedení radiologického oddělení s prostorem pro jeho rozvoj a směřování 

• zajímavé platové ohodnocení a řadu zaměstnaneckých benefitů 

• prostor pro osobní rozvoj a vzdělávání 

• zázemí stabilního a perspektivního zaměstnavatele 

• pomoc při řešení ubytování  

 



Lékaře/ku na oddělení  ARO, hematologie, gynekologicko – porodnické, chirurgie,  interní  

Předpoklady:  

• VŠ vzdělání lékařského směru 

• specializovaná způsobilost dle zák. 95/2004 Sb. v příslušném oboru (lékař L3), popř. lékař v přípravě 

k atestaci (lékař L2) 

 

Městská nemocnice Čáslav je držitelem akreditace na vzdělávání lékařů, resp. vlastní specializační 

výcvik v oborech vnitřní lékařství, chirurgie.  

V případě, že Vás některá z nabízených pozic zaujala, neváhejte nás kontaktovat.  Rádi Vám zodpovíme 

Vaše dotazy.  

 

Zasláním svého profesního životopisu dáváte svůj souhlas se zpracováním osobních dat dle zákona o 

zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679.  Vaše údaje budou uchovány v souladu s tímto zákonem.  

 

Hana Janečková, personální manažerka 

Městská nemocnice Čáslav 

Tel. 327 305 123 

Mob. 604 567 287 

hana.janeckova@nemcaslav.cz 

www.nemcaslav.cz 
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