Výběrové řízení na rezidenční místa 2021

—

nelékařské obory

dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení pQ5WpLI pi vyhlášení výběrového řízeni
na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích
výběru rezidenta (o rezidenčních místech)

I.

Název a adresa vyhlašovatele:

Název:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Adresa:

Strážovská 1247/22, 697 Ot Kyjov

IČ:

002269t2

Statutární zástupce:

Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel

II.

Rezidenční místa

—

nelékařské obory:

7 mist voboru specializačniho vzdělávání

lntenzivni péče

2 místa v ohon‘ spciaIizačního vzděláváni Klinická biochemie
I místo v oboru specializačního

vzdělávání

Ošetřovatelská péče v chiruriekch oborech

3 mista v oboru specializačniho vzdělávání ?erioperační péče

III.

Lhůta pro podáni přihlášek:

Od 13.5.2021 do 7.6.2021v pracovni dny do 1500 hodin
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze ty přihlášky. kné hudou vyhlašovateli doručeny
v uzavřené obálce označené _Výběrové řizeni RM 2021 v oboru
npozdčji do konce stanovené lhůty, ti. do 7.6.2021 do 15,00 hodin.

IV.

Místo pro podání přihlášek:

Prostřednictvím doručovatele:
Nemocnice K3iov, příspěvková organizace
Personální oddělení
Strážovská 1247/22
697 Ot Kyjov

Kontaktní místo pro osobní podáni:
Nemocnice Kyjov. příspěvková organizace
Personální oddělení
Pavla Vandíková. Te!: 518 60! 270, c-mad: vandikoapav!a(nemkyjcz
Po-Pá 7.00-1530 hod.

V.
Čislo

2
3

VI.

Kritéria pro hodnoceni uchazečů:
Kritérium

Body

Zájem o práci v oboru

0-5

Znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru
Osobní pohovor

0-5
0-5

Způsob hodnocení
Uchazeči budou hodnoceni dle kritérií bodu V., přidělené body budou sečteny
a pořadí uchazečů určeno dle nejvýše dosaženého bodového hodnocení tak, že na
prvním místě se umístí uchazeč s nevyšším počtem dosažených bodů. Uchazeč
může získat max. 15 bod«

VII.

Přihláška do

výběrového řízení a seznam

dokladů k přihlášce:

vyplněná phb1áka
vyplněný osobn dotaznik
neověřená kopie dokladu potvzujiciho získání odhorn 7pusohilostI
neověřená kopie dokladu o ziskání specializovaná zpQsobiloti nebo zvláštni
odborná způsohiloi. pokid ji uchazeč získal
e) přehled odborné praXc
O lékařský posudek o zdravotní způsobilosti R výkonu povoláni, který nesmi být
starši 3 měsíců, originM nebo ověřenou kopih rento c/ok/t,l nepředkládá

a)
h)
c)
d)

z,cha:eč. kletý/e :üt,iü IP7U1)(
gj

(‘Ji? II

hlQŠmUleie

vÝpis z RejstHkutreIú nebo výpis z obdobného rcisiříků (platí pro občany
jinÝch stáiů než CR) originál nebo ovčřenou kopii: lepilo c/uk/ciL! nej‘redkiada
uc/,cř‘č. k eIvje

:0;?? L v/l?atlťť ;ii

h/ci r)

h) kopie dokladu o Zařa,cní (to oboru speciatizačnflio vzděláváni
Přihlášku včetně všech dokladů, předtoží uchazeč v jednom vyhotovení v listinné
podobě v uzavřené označené obátce „Výběrová řízení RM 2021 v oboru
na adresu vyhlašovatele.

VIII. Zařazení uchazeče do výběrového řízení
Do výběrového řízení je uchazeč zařazen na základě podané přihlášky, splní
Ii podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a vyhlášky č. 186/2009
Sb.
Výběrové řízení vyhtášeno dne 13.5.2021
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Ing. Mgr. LnboniiF Wenzl
ředitel

Dokumenty ke stažení na portálu uww.nemkvj.cz v části Rezidenční rnista:
Přihláška
Osobní dotazník

