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e-mail: hospital@hospital-pe.cz
NEMOCNICE PELHŘIMOV
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce
Primář, primářka neurologického oddělení
Kvalifikační požadavky:
• vysokoškolské vzdělání, specializovaná způsobilost v oboru dle zákona č. 95/2004 Sb.,
• licence ČLK pro výkon funkce primáře – vedoucího lékaře pro uvedený obor nebo podána
žádost,
• minimálně 8 let praxe v oboru neurologie,
• řídící, organizační a komunikační schopnosti,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost.
Očekáváme:
• vysokou odbornou úroveň,
• kvalitní organizační vedení týmu,
• pracovní nasazení a vysokou flexibilitu,
• spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení,
• schopnost motivovat zaměstnance.
Nabízíme:
• odpovídající platové ohodnocení,
• náborový příspěvek,
• možnost zabezpečení bydlení v městském bytě,
• prostor pro pracovní realizaci a osobní rozvoj,
• práci v akreditované nemocnici.
• ve výstavbě nové oddělení, kterého provoz bude zahájen v polovině roku 2023.
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,
• výpis z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
• doklad o zdravotní způsobilosti,
• písemný návrh koncepce řízení neurologického oddělení,
• písemný souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů a nařízení GDPR.
Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte poštou nebo doručte osobně
do 11. 3. 2022 na adresu:
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, sekretariát ředitelství, Slovanského bratrství 710,
393 01 Pelhřimov. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – primář, primářka neurologického
oddělení“.
Osobní pohovory s vybranými uchazeči budou probíhat dne 18.3.2022.
Nástup do funkce: červen 2022, případně dle dohody.
Případné bližší informace podá MUDr. Jaroslav Houser, náměstek lékařské preventivní péče, telefon
565 355 101, mobil 731 691 397.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Pelhřimově dne 9. 2. 2022

