Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Ředitelka Nemocnice Blansko, se sídlem Sadová 1596/33, Blansko, PSČ 678 31, IČ: 00386634, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. Pr 1603,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

náměstek/náměstkyně ředitelky pro léčebně preventivní péči
Místo výkonu práce: Nemocnice Blansko
Plat: určen v souladu se z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Vznik pracovního poměru: jmenováním do vedoucí funkce
Nástup: dle dohody
Požadujeme:
-

specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře dle zákona 95/2004 Sb. v některém ze základních oborů výhodou
praxe minimálně 10 roků po atestaci
platnou licenci ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
zkušenosti s řízením většího kolektivu pracovníků
orientace v oblasti zdravotnické legislativy
znalost vzdělávacích programů
znalost problematiky DRG
morální bezúhonnost
uživatelská znalost programů MS Office (Word, Excel, Outlook)
zdravotní způsobilost
vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- strukturovaný profesní životopis
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. doklad o jeho vyžádání)
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- doložení licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v pl. zn.
Kandidáta na vypsanou pozici bude vybírat výběrová komise v dvoukolovém řízení. V prvním kole budou
kandidáti posuzováni podle přihlášky. Pokud bude kandidát doporučen do dalšího kola, bude mu tato skutečnost
oznámena a kandidát bude pozván k ústnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.
Podklady pro výběrové řízení budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané podklady budou
skartovány.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce označené názvem výběrového řízení nejpozději do
29. 3. 2018 do 13 hodin na adresu: Nemocnice Blansko, personální oddělení, Sadová 1596/33, 678 31 Blansko.

