Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce

Primář/ka Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Pelhřimov
s nástupem do funkce 1. 1. 2021, případně dle dohody
Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání, specializovaná způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví dle
zákona č. 95/2004 Sb.
• licence ČLK pro výkon funkce primáře – vedoucího lékaře pro uvedený obor
Požadavky:
▪ praxe v oboru,
▪ organizační, komunikační a řídící schopnosti,
▪ osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení pracovního týmu,
▪ zdravotní způsobilost,
▪ trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
▪ velmi dobré platové ohodnocení,
▪ možnost získání náborového příspěvku až 300.000,- Kč (dle pravidel zřizovatele),
▪ možnost získání městského bytu,
▪ prostor pro pracovní realizaci a osobní rozvoj,
▪ práci v nemocnici akreditované dle SAK ČR,
▪ závodní stravování a další zaměstnanecké benefity.
V současné době byla zahájena výstavba nového pavilonu, ve kterém nemocnice připravuje nové
pracoviště Gynekologicko-porodnického oddělení.

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:
• strukturovaný životopis s kontaktními údaji a uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a licence ČLK,
• výpis z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
• doklad o zdravotní způsobilosti,
• písemný návrh koncepce řízení Gynekologicko-porodnického oddělení,
• písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR.

Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte poštou nebo doručte osobně
do 30. listopadu 2020 na adresu:
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Sekretariát ředitele
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov
Obálku označte nápisem:
„Výběrové řízení – Primář/ka Gynekologicko-porodnického oddělení – neotvírat“.

Termín konání výběrového řízení bude přihlášeným uchazečům oznámen po termínu pro doručení
přihlášek.
Na základě posouzení a vyhodnocení zaslaných písemných materiálů si vyhlašovatel vyhrazuje
právo uchazeče nepozvat k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z účastníků
výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit a to i bez udání důvodu.

Případné bližší informace podá personální oddělení, tel. 565 355 121, Mgr. Vladislava Nováčková,
Hana Koubková.

V Pelhřimově, dne 20. října 2020

