Rada kraje Vysočina
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

Kvalifikační předpoklady na funkci ředitele/ky:
 Ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 Organizační a řídící předpoklady
 Zkušenosti v řízení organizace
 Občanská a morální bezúhonnost
Očekáváme:
 Schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace
zaměstnanců
 Vysokou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, analytické myšlení
 Vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
 Aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
Výhodou při výběrovém řízení je:
 Znalost principů řízení příspěvkové organizace
 Základní znalost ekonomiky, smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a
financování zdravotnických zařízení
 Základní znalost medicínského práva
Nabízíme:
 Odpovídající a motivační ohodnocení
 Možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:
 Návrh koncepce a organizace řízení v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové
organizaci (v rozsahu max. 2 stran)
 Ověřená kopie dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání v magisterském
studijním programu
 Strukturovaný profesní životopis s kontaktní adresou a telefonem (e-mail)
 Ověřená kopie negativního lustračního osvědčení nebo doklad o jeho vyžádání
 Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
 Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Přihlášky je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není
přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů o funkční místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 23. 11. 2009 na adresu: Krajský úřad
kraje Vysočina, odbor zdravotnictví, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Obálku označte textem:
„Výběrové řízení Nemocnice Nové Město na Moravě – neotvírat“. Kontaktní osoba pro případné
další informace: Ing. Soňa Měrtlová, tel. 564 602 457, 724 650 187, mertlova.s@kr-vysocina.cz.

