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Javni zdravstveni zavod Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični na podlagi 39. člena Statuta javnega
zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, razpisuje delovno mesto

POMOČNIKA DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO (šifra DM: B017400)

Za pomočnika direktorja za zdravstveno nego je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
• ima najmanj visoko strokovno šolo oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi prve stopnje (VI/2 raven izobrazbe oziroma VII/1 tarifni razred) – zdravstvena nega,
• ima opravljen strokovni izpit,
• ima vsaj pet let delovnih izkušenj.
Kandidat mora k svoji prijavi obvezno priložiti:
• fotokopijo diplome oziroma dokazila, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
• fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
• fotokopijo dokazila o veljavni licenci,
• pisno izjavo delodajalca ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj na področju zdravstvene nege,
• življenjepis z referencami o delovnih izkušnjah,
• izjavo o državljanstvu.
Kandidat bo imenovan za čas trajanja mandata direktorja zavoda, in sicer za polni delovni čas 40 ur na
teden.
Prijave z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici
v roku 8-ih dni od objave razpisa na naslov: Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44,
1296 Šentvid pri Stični, s pripisom: »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto pomočnika
direktorja za zdravstveno nego«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

_______________________________________________________________________________________
Kontaktni podatki: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični
Telefon (01) 788 74 50, telefaks (01) 788 74 70
E-pošta: info@bos-sentvid.si Splet: www.bos-sentvid.si
Davčna št.: SI 59445475, Matična št.: 5053650000, IBAN: SI56 0110 0603 0277 021

