Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: OF33331
Delodajalec: MŠO: 5630509000
šifra SKD: 86.210 Splošna zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
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: DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA B017334 -

M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA V

SKLADU S STATUTOM ZD, ZAKONOM OZ. SPLOŠNIMI AKTI ZD
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 48 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče
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: Za direktorja ZD (m/ž) je lahko

imenovana oseba, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: da ima visoko
strokovno izobrazbo, da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih
mestih, da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference, da predloži program dela oz. razvoja ZD in
opredeli svojo vlogo pri realizaciji,
da predloži dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, da je državljan RS, da obvlada slovenski jezik. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku
mandata lahko ponovno imenovan. Prijava mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in
veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno
nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta. Rok za
prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele
prijave, ki bodo prispele do sobote, 9.10.2021 oz. bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z
datumom 9.10.2021 na naslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur. Na ovojnici
naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom »Ne odpiraj - za razpisno
komisijo«. Celotno besedilo je dostopno na spletni strani Zdravstvenega doma Šentjur.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: STANKA MARKL GUNZEK, 03 746 24 45, kadrovska@zd-sentjur.si
Kontakt delodajalca za BO: STANKA MARKL GUNZEK, 03 746 24 45, kadrovska@zd-sentjur.si

Posredovanje ZRSZ:
Druga sporočila, opombe:
1/2

Datum sprejema prijave:
Rok za prijavo kandidatov:
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1.10.2021
9.10.2021

Datum objave v prostorih zavoda: 1.10.2021

