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Smo vodilna strokovna, pedagoška in znanstvena ustanova slovenskega zdravstva.
V svojo sredino vabimo visoko motivirano, pozitivno in timsko naravnano osebo, ki bo s svojo predanostjo
skupnim ciljem pripomogla k uresničevanju vizije UKC Ljubljana.
Na podlagi določb 39., 41., 71. in 72. člena Statuta Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter
Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v UKC Ljubljana objavljamo razpis za naslednje delovno mesto:

predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino, Interna klinika (m/ž)
(naziv delovnega mesta: višji zdravnik specialist PPD1, šifra: E018023)
Za predstojnika kliničnega oddelka je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje
razpisne pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
- ima naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv svetnik ali višji svetnik,
- ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja dela ustrezne specialnosti,
- ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- ima znanje enega svetovnega jezika,
- ima znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira,
- predloži program dela in razvoja organizacijske enote,
- ima veljavno licenco.
Kandidat mora poleg zgoraj naštetih razpisnih pogojev z dokazili izkazati, da izpolnjuje še naslednja
zahtevana dodatna znanja/pogoje:
- najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
- izpolnjevanje standardov in normativov dela zdravnika,
- prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce,
- aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni
zdravstvene dejavnosti,
- kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
- kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med
stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s poskusnim delom 4-ih mesecev. Izbrani kandidat bo
imenovan na razpisano delovno mesto za mandatno obdobje 4-ih let. Po preteku mandatne dobe je lahko
znova imenovan na isto delovno mesto.
Kandidate vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom in izkazanimi dokazili o izpolnjevanu
razpisnih pogojev najkasneje do vključno 25.11.2021 na naslov: UKC Ljubljana, Enota za zaposlovanje,
Bohoričeva ulica 28, 1000 Ljubljana, s pripisom na katero delovno mesto se prijavljajo in navedbo: “NE
ODPIRAJ”.
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