Předseda představenstva a generální ředitel Krajské nemocnice Liberec, a.s. v souladu s Vyhl. č. 186/2009 Sb., o
rezidenčních místech, vyhlašují

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2019 – LÉKAŘI
Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání :

Obor

profese

počet přiznaných míst

Vnitřní lékařství

lékař

2

Všeobecné praktické lékařství

lékař

1

Lhůta pro podání přihlášek : do 31.10.2019 včetně
Místo pro podání přihlášek:
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Oddělení řízení lidských zdrojů, další vzdělávání
Husova 357/10
460 63 Liberec 1 – Staré Město
Způsob doručení: poštou nebo osobně
Kritéria pro hodnocení uchazeče:
 odborná způsobilost
 zdravotní způsobilost
 bezúhonnost
 zařazení do oboru specializačního vzdělávání ( i pouze odeslaná žádost o zařazení )
 motivace uchazeče/ky pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu
 dosavadní odborná praxe uchazeče/ky
Požadované doklady k přihlášce:
 vyplněný osobní dotazník
 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíce ) – nedokládají zaměstnanci
KNL, a.s.
 výpis s rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíce ) – nedokládají zaměstnanci KNL, a.s.
 neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti
 neověřenou kopii specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč/ka získal/a
 potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání ( příp. kopie žádosti )
 přehled odborné praxe
Způsob hodnocení kriterií pro hodnocení uchazečů/ček:
Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost
a bezúhonnost stanovených zák. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních,
v platném znění, a v případě nezařazení či nepodané žádosti uchazeče/ky do oboru specializačního vzdělávání
v příslušném oboru, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.
Ostatní kritéria budou hodnocena na základě rozhodnutí komise.
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