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SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
RAZPISUJE KADROVSKE ŠTIPENDIJE S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE
za ŠOLSKO LETO 2020/2021
Kdo lahko dobi kadrovsko štipendijo Splošne bolnišnice Jesenice? Kadrovske štipendije so
namenjene dijakinjam in dijakom srednješolskega programa Zdravstvena nega ter
študentkam in študentom programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS).
Kako do štipendije? Preprosto. Tvojo prijavo pričakujemo najkasneje do 31. avgusta 2020, in sicer
na e-naslov: Stipendije-sbj@sb-je.si.
Prijava naj vsebuje:
• potrdilo o vpisu v šolsko ali študijsko leto 2020/21;
• potrdilo o opravljenih izpitih oziroma zadnje šolsko spričevalo;
• če si že študent/ka, še dokazilo o povprečni oceni, ki si jo dosegel/la v zadnjem šolskem letu;
• življenjepis z motivacijskih pismom, da te malo bolje spoznamo. V njem nam napiši zakaj si
se odločil/a za ta poklic, kaj te pri poklicu najbolj navdihuje, katero področje te najbolj zanima
in kje se vidiš v prihodnosti. Predstavitev nam lahko pošlješ v pisni ali pa v video obliki.
Izbranim dijakinjam/dijakom oz. študentkam/študentom bomo zagotovili kadrovsko štipendijo ter
glede na potrebe omogočili opravljanje delovne prakse v trajanju vsaj 80 ur v vsakem šolskem letu.
Naši strokovnjaki z različnih področij ti bodo s svojim znanjem pomagali že v času šolanja in sicer z
mentorstvom pri praktičnem usposabljanju, podporo pri pripravi seminarskih, projektnih in ostalih
nalog, pa tudi podporo pri nadaljnjem osebnem in strokovnem razvoju.
POMEMBNO: Po končanem izobraževanju bomo s tabo sklenili pogodbo o zaposlitvi na ustreznem
delovnem mestu, s polnim delovnim časom, za obdobje za katerega boš prejemal/a štipendijo.
Štipendiranje za dijake je možno tudi v primeru nadaljevanje šolanja na fakulteti. V tem primeru se
štipendiranje nadaljuje in ni potrebna takojšnja zaposlitev, potem pa se naknadno dogovorimo za
tvoj karierni razvoj pri nas.
Za več informacij nas lahko kontaktiraš na št. 04 58 68 216 (Sabina Mubi) ali na št. 04 58 68 430
(Tatjana Tušar).

Te zanima kariera v zdravstvu in si želiš delati v bolnišnici?
Veseli bomo tvoje prijave

