
KRoMEĺilzsKA
NEMOCNICE

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660l69,767 oL Kroměříž
v souladu s vyhláškou č'. L86l2009 Sb., o rezidenčních místech

vyhlašuje

vÝsĚnovÉ Řízeĺĺí NA REzlDEručruí ľvlísro 2ot9 - lÉxłŘl

Seznam rezidenčních míst v oborech specializačního vzdělávání:
o Vnitřní lékařství - 2 místa
o Pediatrie-1místo

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení:
do 31.8.2018 včetně. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny

Místo pro podání přihlášek:
Kroměřížská nemocnice a.s.

oddělenívzdělávání
Havlíčkova 660/69
767 0t Kroměříž
obálku oznočte: Výběrové řízení: Rezidenční místa 2019
Způsob doručení: poštovní zásilkou nebo osobně v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 hodin, ředitelství- budova F

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení: Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 sb.,
doložení dokladů viz. seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.

Po posouzení přihlášek může být vybraný uchazeč vyzván k osobnímu pohovoru.

Termín konání výběrového řízení: 10.9.2019

Seznam dokladů prq přihlášení do výběrového řĺzení:
1) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
2) vyplněný osobní dotazník (strana 1 a 2)

3) lékařský posudek o zdravotnízpůsobilosti k výkonu povolání(ne starší3 měsíců)/ nepředkládají
zaměstnanci KMN a.s.

4) výpis z rejstříku trestů (ne sta rší 3 měsíců ) / nepřed kládají zaměstna nci KM N a.s.

5) neověřenou kopii dokladu o získáníodborné způsobilosti
6) neověřenou kopii dokladu o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud

ji uchazeč získal
7) potvrzenío zařazenído příslušného oboru specializačního vzdělávání(případně kopii žádosti)
8) přehled odborné praxe

Kritéria pro hodnocení uchazečů:
- formální náležitosti - řádné vyplnění přihlášky včetně příloh

- odborná způsobilost

- zdravotnízpůsobilost
- bezúhonnost

- zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

- zájem o obor - motivačnídopis v osobním dotazníku

Způsob hodnocení podle kritérií:
Splněníformálních podmínek (vyplnění přihlášky včetně příloh, doložení dokladů, odborná způsobilost, zdravotní
způsobilost, bezúhonnost), osobní předpoklady, zájem o obor. Každé z kritériímůže být ohodnoceno max' 5 body
Výsledek výběrového řízení bude uchazeči sdělen nejpozději do ích dnů ode dne ukončenívýběrového
nzenI
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