Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:

MK83745

MŠO: 5630509000

šifra SKD: 86.210
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B
3230 ŠENTJUR

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5552 ŠENTJUR PRI CELJU
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRIJE

SKLADNO Z OPRAVLJENO SPECIALIZACIJO V AMBULANTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE, ŠOLSKE OTROKE IN
MLADINO
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,
720 Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno),
Izobrazba po Klasius:

Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Poskusno delo: 4 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro
Zahtevana rač. znanja:

1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z
bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih
Rok za prijavo kandidatov: 30 dni.
Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
kandidati naj pokličejo za razgovor

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: MELITA TASIČ ILIČ, 03 746 24 00, zd.sentjur@siol.net
Kontakt delodajalca za BO: MELITA TASIČ ILIČ, 03 746 24 00, zd.sentjur@siol.net
Posredovanje ZRSZ:

napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.

Okvirna mesečna plača: 2.715,84 EUR bruto mesečno
Urnik dela: dvoizmensko

Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prve prijave: 24.3.2016
Datum sprejema ponovne prijave: 19.9.2016
Rok za prijavo kandidatov: 20.10.2016
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Datum prve objave : 25.3.2016
Datum ponovne objave v prostorih zavoda: 20.9.2016

