
Sodimo med srednje velike bolnišnice v slovenskem prostoru. 
Opravljamo zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega 
zlasti kirurgijo, internistiko, ginekologijo s porodništvom, pediatrijo 
in radiologijo. Stavimo na strokovni in osebni razvoj kadrov ter 
timsko delovno vzdušje. 

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Na spletni strani Splošne bolnišnice Jesenice: http://www.sb-je.si/

razpisujemo dve (2) prosti delovni mesti za potrebe dela 
v Mobilni enoti paliativnega tima

ZDRAVNIKA SPECIALISTA (m/ž) TEMELJNIH KLINIČNIH 
SPECIALIZACIJ  

(družinske urgentne, internistične, anestezije, kirurgije itd.)



Služba za organizacijo in kadre 

 

Št.: 0303-783/2017:3 
Jesenice, 09.11.2017 
 
 
Bolnišnica, katere zgodovina sega več kot šest desetletij nazaj, v kateri svoja znanja, izkušnje in 
vrednote prepleta okoli 679 sodelavcev, katere vizijo nenehno nadgrajujemo s smelimi načrti za 
prihodnost, vas vabi, da se nam pridružite. 
 
 
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice objavlja javni razpis za 
zasedbo dveh (2) prostih delovnih mest za potrebe dela v Mobilni enoti paliativnega tima 
 
 
ZDRAVNIK SPECIALIST TEMELJNIH KLINIČNIH SPECIALIZACIJ (družinske urgentne, 
internistične, anestezije, kirurgije, itd.) – dva (2) delavca 

Kandidati za zasedbo delavnega mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- univerzitetna izobrazba medicinske smeri, 
- temeljno klinično specializacijo (družinske urgentne, internistične, anestezije, kirurgije, itd.), 
- opravljen specialistični izpit, 
- zdravniška licenca izdana pri Zdravniški zbornici Slovenije, 
- opravljen vozniški izpit B kategorije /brez omejitve za vožnjo/,  
- poznavanje dela z osebnim računalnikom, 
- aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika, 
- potrdilo o cepljenju za hepatitis B in ošpice. 

 
Od kandidatov pričakujemo: 

- strokovnost, 
- vključitev v timsko delo, 
- sposobnost samostojnega dela, 
- kontinuirano izobraževanje in 
- delo na terenu. 

 
Naloge delovnega mesta so: 

- oskrba in vodenje bolnikov z napredovalo neozdravljivo boleznijo v vseh fazah bolezni, 
- ambulantno delo, 
- konziliarna služba, 
- spremljanje bolnikov v domačem okolju in v domovih za starejše občane /obiski na domu z 

osebnim službenim vozilom/, 
- telefonsko svetovanje, 
- sodelovanje v timu, 
- izobraževanje in učenje vseh zdravstvenih profil glede veščin paliativne oskrbe, 
- raziskovalno delo in  
- spremljanje kakovosti dela. 

 
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati, ki že delajo na področju paliativne oskrbe, k i imajo 
opravljeno dodatno izobraževanje z izpitom pri SZD in druga izobraževanja. 
 
 
 



Prijava mora vsebovati: 
1. življenjepis, pri čemer je zaželeno, da je podan v obliki CV-Europass, 
2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katerega mora biti 

razvidna stopnja in smer izobrazbe (medicina), datum zaključka izobraževanja ter 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 

3. dokazila o ustreznosti specializacije (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
specialističnem izpitu, zdravniška licenca in odločba o veljavnosti licence), 

4. navedbo o dolžini odpovednega roka, v primeru, da je kandidat zaposlen pri drugem 
delodajalcu. 

 
Z izbranima kandidatoma bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim 
časom in s poskusno dobo 4 mesece, za delo v Mobilni enoti paliativnega tima. 
 
Prijave z ustreznimi dokazili o izobrazbi pričakujemo do vključno 23. 11. 2017. Kot 

pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele v vložišče SB Jesenice ali na elektronski naslov 
info@sb-je.si najkasneje do 23. 11. 2017, oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom 
najkasneje dne 23. 11. 2017 na naslov: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 
4270 Jesenice. 
 
Informacije o izvedbi razpisa interesenti dobijo pri ga. Tatjani Tušar, tel. 04 5868 430 ali na 
elektronski naslov  tatjana.tusar@sb-je.si. 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.        
 


