
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 6712,180 81 Praha 8

Ředitelka Nemocnice Na Bulovce
v souladu s vyhláškou ě. 18612009 Sb., o rezidenčních místech

vyhlašuje

v,í,nĚnovB ŘíznNí Na nnzIDENčNí MísTA
Lnx,q.ŘsKE oBoRY t rak2017

(dotace na celé specializačnivzdétáváníu lybraných lékařslqých oborů - program č. 2)

Dětské lékařství: l rezidenční místo

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami:
do 25, 8, 2016 do 14.00 hod. vČetně; Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do qýběrového
íizeni.

Obálka musí blit oznaČena zpáteČni adresou žadatelea nadepsána o,Výběrové řízenína rezidenční místo
2017 - lékařské obory.' aoznaěenapříslušným oborem.

Místo podaní přihlášky:
}lemocnice Na Bulovce, Oddělení vzdělávání,Budínova 6712, 18O 8i Praha 8
ZpŮsob doruČenÍ: poŠtou nebo osobně na oddělenivzdélávání - budova,,C.,, pondělí _ ětvrtek od 7,00 _
l5,00 hod., v pátek do 14.00 hod.

seznam dokladů:
. píihláška (zde)
. osobní dotazník + íotografie (zde)

' lékařský Posudek o zdravotní zpŮsobilosti k výkonu povolání lékaře (nesmí být starší 3 měsíců). výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
' neověřenou kopii lokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (diplom VŠ)
' neověřenou koPii dokladu potvrzujícího získání specializováné způsobilosii nebo zvláštníodborné

způsobilosti, pokud ji žadatelka ziskall a

' Potvrzení o zaíazení do přísluŠného oboru specializačního vzděIávání. přehled odborné praxe (viz druhá strana dotazníku)

Při nesPlněrrí PoŽadavkŮ na odbornou způsobilost, zdrayotnízpůsobilost a bezúhonnost stanovený ch zák.
é, 67 /2017 Sb., kte4ým se mění zákon ě, 9512004 Sb., o podminMcn ziskáni a uznáváni odborné žpůsobilosti
a sPecializované zPŮsobilosti k qýkonu zdravotnického povolán lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve
zněníPozdéjŠÍch předpisŮ a v případě předložení neúplné přihlášky a dokladů, bude přihláška z výbÉrového
řízenivyřazena.

Termín a místo výběrového řízení budou uchazečům oznámeny dopisem.



Kritéria pro hodnocení uchazeče:
, splnění podmínek pro podrání žádostik ýběrovémuřízeni. osobnípředpokladyuchazeče
. motivace uchazeče (prokazuje se motivačním dopisem v osobním dotazníku)

Pro, hodnoceníjednotliqých dílČÍch hodnotících kritérií bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 5bodů.

V Praze dne 10.7.2017
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MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelka NNB
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Přílohy ke stažení na www.bulovka.cz
Příloha 1 - Přihláška (1 strana)
Příloha 2 - Osobní dotaznk(3 strany)
Ostatní povinné přílohy jsou uvedený v Seznamu dokladů


