Všeobecná nemocnica spoliklinikou, n. o.,
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
RIADITEĽ VšNsP, n.o. VEĽKÝ KRTÍŠ
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE:
“PRIMÁR ODDELENIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA”
Kvalifikačné predpoklady:
 Vysokoškolské vzdelanie II. st.v odbore všeobecné lekárstvo.
 Získaná špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo v zmysle platných predpisov.
 Získaná odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v zmysle platných predpisov - je
vítaná.
 Najmenej päťročná odborná prax.
Ostatné kritériá a požiadavky:
 Organizačné a riadiace schopnosti.
 Morálna a občianska bezúhonnosť.
 Komunikatívnosť, osobnostné predpoklady.
 Zdravotná spôsobilosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
• Profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe.
• Projekt zameraný na stratégiu poskytovania zdravotnej starostlivosti, personálnu politiku, chod, hospodárenie, ekonomiku oddelenia.
• Overená kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácií.
• Overená kópia dokladu o registrácii v komore SLK.
• Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise.
• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu.
• Doklad o bezúhonnosti podľa § 3 ods. b) zákona č. 522/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
preukázaním výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce vo verejnom záujme.
• Písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do
výberového konania môže VšNsP, n.o. spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne do 12.10.2017 do 14.00 hod. s označením
obálky „Výberové konanie – primár oddelenia vnútorného lekárstva – neotvárať“ , na adresu:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.
Sekretariát riaditeľstva
Nemocničná 1
990 01 Veľký Krtíš
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady alebo tieto spĺňajú len čiastočne, alebo nepredložili všetky
dokumenty potrebné k zaradeniu uchádzača do výberového konania, alebo tieto predložili len čiastočne.
Uchádzačom, ktorí splnia všetky vyhlasovateľom výberového konania stanovené požiadavky, predpoklady a
ktorí predložia všetky požadované dokumenty, bude termín a miesto konania výberového konania oznámený
písomne. Neúčasť pozvaného uchádzača na výberovom konaní, nie je prekážkou jeho vykonania.
Ing. Pavel Bartošík,v.r.
Riaditeľ VšNsP,n.o. Veľký Krtíš

