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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 44., 71. in 72. člena Statuta in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana objavljamo razpis za naslednje delovno mesto:

vodja Negovalnega oddelka (m/ž)
(naziv delovnega mesta: vodja centra/službe/delovne enote III, šifra delovnega mesta: E037910)
Za vodjo je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje razpisne pogoje:
- je višja medicinska sestra oz. diplomirana medicinska sestra (m/ž) z dodatnim znanjem in sposobnostjo
upravljanja in vodenja ter komunikacijskimi veščinami,
- ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
- ima znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira,
- ima zanje vsaj enega tujega jezika,
- ima veljavno licenco,
- predložiti mora program dela in razvoja organizacijske enote,
Z imenovanim kandidatom (m/ž) bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s poskusnim delom treh
mesecev. Na razpisanem delovnem mestu bo imenovani kandidat (m/ž) razporejen za čas 4-letnega mandata,
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je do vključno 18. 1. 2022. Kot
pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele v Enoto za zaposlovanje najkasneje do dne 18. 1. 2022,
oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z dne 18. 1. 2022 na naslov: Univerzitetni
klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Enota za zaposlovanje, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj kandidati/-ke navedejo na katero vodstveno delovno mesto se prijavljajo in s pripisom “NE
ODPIRAJ!”.
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