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Št.: 177-04/KO - sl 
Datum: 10. 6. 2020                  Objavljeno dne: ______________ 
 
Zadeva: Objava prostega delovnega mesta 
 
Univerzitetni klinični center Maribor objavlja pet (5) prostih delovnih mest na Oddelku za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja: 
 

• Diplomirana medicinska sestra v negovalni enoti (šifra DM E037021) (m/ž) 
             

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

− diplomirana medicinska sestra / diplomiran zdravstvenik, 

− licenca. 
 
Na razpisanem delovnem mestu se bodo opravljala naslednja dela in naloge: 
- ugotavljanje potreb, načrtovanje, izvajanje in vrednotenje zdravstvene nege za vse  
  življenjske aktivnosti; 
- organizacija in sodelovanje pri izvajanju diagnostično terapevtskih posegov  in izvajanje  
  diagnostično terapevtskih posegov v okviru strokovne izobrazbe; 
- zdravstveno vzgojno delo z bolniki in njihovimi svojci; 
- priprava bolnikov za prevoz in spremstvo življenjsko ogroženih bolnikov; 
- dokumentiranje procesa zdravstvene nege in vodenje drugih potrebnih evidenc; 
- vodenje negovalnega tima in koordiniranje dela z zdravstvenim timom v izmeni; 
- izvajanje pedagoške dejavnosti; 
- sodelovanje pri uvajanju sodobnih vsebinskih, metodoloških in motivacijskih pristopov v      
  zdravstveni negi; 
- sodelovanje pri uvajanju sodobnih organizacijskih in pristopov v zdravstveni   negi; 

 - druga dela po naročilu nadrejenega v okviru strokovne usposobljenosti. 
 
Dodatna znanja, ki so zahtevana za zasedbo delovnega mesta so: 

− poznavanje dela z osebnim računalnikom. 
 
Kandidati naj k vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, priložijo še 
izjavo, da niso bili kaznovani in da niso v kazenskem postopku. 
 
Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev, polni delovni čas 
 
Poskusno delo: 3 mesece 
 
Življenjepis in prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta naj 
kandidati pošljejo v roku 10 dni od objave na elektronski naslov tanja.kotnik@ukc-mb.si ali na 
naslov Univerzitetni klinični center Maribor, Kadrovski oddelek, Ljubljanska ulica 5, 2000 
Maribor. 
Kandidati bodo o vseh nadaljnjih korakih obveščeni preko elektronskega naslova, ki so ga 
navedli v vlogi.  
 
Pripravila:       direktor UKC: 
Tanja Kotnik, univ. dipl. prav.     prof. dr. Vojko Flis, dr. med.  
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