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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OG55485  

Delodajalec: MŠO: 5053765000 šifra SKD: 86.100  Bolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO 
VALDOLTRA

Jadranska cesta 31 
6280 ANKARAN - ANCARANO

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5517  KOPER 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST - ANESTEZIOLOG - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  IZVAJA STROKOVNO MEDICINSKO DEJAVNOST NA SPECIALISTIČNI RAVNI V 
BOLNIŠNIČNEM IN AMBULANTNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN UPOŠTEVAJOČ NAČELA KLINIČNE POTI 
TER MATERIALNE MOŽNOSTI IN PLANSKE OMEJITVE BOLNIŠNICE, SKRBI ZA STROKOVNO IN 
ORGANIZACIJSKO DELO TER ZA IZPOLNITEV DOGOVORJENEGA PROGRAMA DELA. 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0912  
Medicina 
Alternativna izobrazba:   
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  4 meseci 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:   

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro
 IT - italijanski jezik razumevanje-dobro govorjenje-dobro pisanje-dobro
 SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče 

Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno
 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Kanditati naj k vlogi priložijo 
življenjepis, potrdilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu in veljavno licenco na področju 
anesteziologije. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na nedoločen čas, s poskusno dobo 
4 mesece. Urnik delovnega mesta obsega dopoldansko delo, pripravljenost in dežurstvo. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  10  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  VESNA SANDIĆ, /, kadrovska@ob-valdoltra.si 
Kontakt delodajalca za BO:  VESNA SANDIĆ, /, kadrovska@ob-valdoltra.si 

Posredovanje ZRSZ:  napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda 

Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prve prijave: 24.11.2021 Datum prve objave: 25.11.2021
Datum sprejema ponovne prijave: 23.5.2022 Datum ponovne objave v prostorih zavoda: 23.5.2022
Rok za prijavo kandidatov: 2.6.2022


