
 
 

  

Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Zápis v OR vedeném u Krajského soudu  

tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail: nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 

www.nemlib.cz IČ: 272 83 933     DIČ: CZ27283933 

          

 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

 

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU 
 

 

 
Součástí oddělení urgentního příjmu je jak urgentní interní, tak i traumatologicko–chirurgický příjem.  
 
Předpoklady uchazeče:  

 min. 10 letá praxe po získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004Sb. v jednom nebo více 
uvedených oborů - anestezie a resuscitace, chirurgie, interní medicína, kardiologie, traumatologie, 
neurologie, urgentní medicína, 

 ukončené nebo probíhající specializační vzdělávání v oboru urgentní medicína, 

 licence pro výkon funkce primáře, 

 odborná praxe na jednotkách intenzivní péče a zdravotnické záchranné službě, 

 zkušenosti s organizací péče při hromadném postižení osob, 

 dobré znalosti legislativních, právních a ekonomických aspektů urgentních příjmů, 

 výborné komunikační, manažerské a organizační schopnosti, 

 zdravotní způsobilost a bezúhonnost. 
 
Zaměstnanecké výhody: 

 motivující mzdové ohodnocení, 

 5 týdnů dovolené, 

 dotovaná strava v areálu nemocnice, 

 zvýhodněný mobilní tarif, 

 příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (5.000,-/rok), 

 odměny k pracovním jubileím a odchodu do důchodu a další zaměstnanecké výhody… 
  

Přihláška do VŘ musí obsahovat: 

 strukturovaný profesní životopis, 

 motivační dopis, 

 návrh koncepce řízení oddělení, 

 neověřené doklady o vzdělání (mimo zaměstnanců KNL). 
 
 
Kompletní přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 30. 09. 2021 na kontakt:  
Krajská nemocnice Liberec, a.s., oddělení řízení lidských zdrojů – Mgr. Anna Hladíková, Husova 357/10,  
460 63 Liberec, e-mail: anna.hladikova@nemlib.cz 
 
 
 
 
Zasláním přihlášky vč. životopisu udělujete Krajské nemocnici Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec 1,    
IČO: 272283933 souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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