Splošna bolnišnica Celje
Oblakova ulica 5
3000 Celje

Javni zavod Splošna bolnišnica Celje je uspešna in prijazna bolnišnica, ki sprejema vrhunska merila v medicinski stroki, upravljanju,
organizaciji in informacijski podpori za celovito oskrbo vseh odjemalcev bolnišnične in ambulantne oskrbe. Razvijamo organiziranost,
ki omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem
razvoju vseh zaposlenih. Vlagamo v vrhunsko strokovnost medicinskega in drugega osebja ter v tehnološko modernizacijo
bolnišnice.

Vabljeni v naš tim.
Postani tudi ti naš sodelavec in kreator uspešne bolnišnice!

K sodelovanju vabimo notranjega revizorja!
Od Notranjega revizorja VII/2 (I) pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VII/2. stopnjo izobrazbe – ekonomske ali druge družboslovne smeri;
Strokovni naziv preizkušeni notranji revizor ali državni notranji revizor;
Najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju državnega notranjega revidiranja;
Zaželene so izkušnje na področju revidiranja računalniško podprtih informacijskih sistemov;
Zaželene izkušnje notranjih revizij na področju zdravstva;
Strokovno znanje in poznavanje predpisov iz področja dela;
Znanje za delo v MS Office okolju (Word, Excell, E-pošta, Internet), poznavanje sodobne informacijske
tehnologije, sprejemanje in obvladovanje specifičnega informacijskega okolja bolnišnice, znanja s področja
javnega sektorja, znanje o metodah in tehnikah avtomatske obdelave in analiziranja podatkov;
Organizacijske sposobnosti;
Samoiniciativnost, komunikacijske veščine in sposobnost timskega dela.

Ključne naloge nove/ga sodelavca/ke bodo:
•
•
•
•

zagotavljanje delovanja sistema notranje revizije,
izvajanja notranje revizije poslovnih procesov v podjetju ter svetovanje v skladu s pravili notranjega
revidiranja,
preverjanja skladnosti poslovanje bolnišnice v skladu z zakonodajo in predpisi,
ocenjevanje sistemskih tveganj in sistemov notranjih kontrol.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim
delom. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami revidiranja v zdravstvu.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev nam do 26.4.2021 posredujte po pošti: Splošno
kadrovsko pravni sektor, Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, s
pripisom »Razpis – notranji revizor« ali na elektronski naslov: andrejka.presker-hudernik@sbcelje.si.

