
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 6712, 180 81 Praha 8

Reditelka Nemocnice Na Bulovce
v souladu s vyhláškou č.18612009 Sb., o rezidenčních místech

vyhlašuje

vÝnĚnovn ŘÍzBNÍ Na nnzIDENčNÍ vrÍsra pro rok 20t7 -II. koto
v oborech specializačn ího v zdéláv ání nelékařs§ých oborů

Všeobecná sestra - rntenzivní péče: 1 rezidenční místo

Lhůta pro podání přihlášky s přílohami:
do29.9.2016 do 14.00 hod. vČetně;přihlášky doruěené po tomto termínu nebudou zařazeny do qýběrového
řizení.

Místo podaní přihlášky:
Nemocnice Na Bulovce, Oddělení vzdělávéní, Budínova 6712, I80 81 Praha 8
ZpŮsob doruČenÍ: poŠtou nebo osobně na oddělenívzdělávání - budova,,C", pondělí _ čtvrtek od 7.00 _
15.00 hod., v pátek do 14.00 hod.

Seznam dokladů:
. píihláška (zde)
o osobní dotazník + íotografie (zde)

' neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilostio neověřenou koPii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštniodborné
způsobilosti, pokud j i žadatellka ziskal/ a

. Potvrzení o zaÍazení do přísluŠného oboru specializačního vzděIávání
' Pozvánka k zahájení specializaČního vzdělávání (nejpozději do konce roku 2017). přehled odborné praxe (na druhé straně dotazníku)

Kritéria pro hodnocení uchazeče:
. odborná způsobilost
r zdravotnízpůsobilost
. bezúhonnost
r motivace uchazeČe (prokazuje se motivaěním dopisem v osobním dotazníku)l zaÍazení do specializaěního vzdélávání lzahájeni studia nejpozději do konce roku20l7

Při nesPlnění PoŽadavkŮ na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených
zák, ě.9612004 Sb,, o nelékařských zdravotnických povolání, v platném znéni av případě předložení
neúplné přihlášky a dokladů, bude přihláška z qýběrovéhořízenivyřazena.



Hodnotící kritéria pro osobní pohovor a jejich hodnocení:
o motivace uchazeěe pro specializaěnívzdé|ávání v daném obor / 1-5 bodůo dosavadní odborná praxe uchazeče / 1-5 bodů

' Pracovni Poměr v NNB v rozsahu min. 0,5 stanovené !ýdenní pracovní doby a min. na dobu délky
sPecializaČního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem; tj. p.u.ou.ri poměr na dobu n"u.čitou
/ 1-5 bodů

TermínY výběrového Ylzení budou oznámeny v pozvánce, kterou obdrží kp1ždý uchazeč.

Y Praze dne 30.8.2017

'Ť- a- -Z, /-/

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA
ředitelkaNNB

Přílohy ke stažení na www.bulovka.cz
Příloha 1 - Přihláška (1 strana)
Příloha 2 - Osobní dotazník (3 strany)
Ostatní povinné přílohy jsou uvedeny v Seznamu dokladů


