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Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. 

vypisuje výběrové řízení na pozici: 
 

Ředitel(ka) společnosti 
 

Popis pracovního místa: 

 Řízení organizace, podíl na řízení koncernu 

 Tvorba strategických plánů a jejich realizace v rámci organizace a celého koncernu 

 Příprava finančních rozpočtů organizace a celého koncernu 

 Vyhledávání vnitřních úspor a příležitostí koncernu 

 Odpovědnost za programový rozvoj organizace a celého koncernu 

 Odpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability organizace a celého koncernu 

 Příprava a vedení investičních projektů a zajištění jejich realizace v rámci organizace i celého 
koncernu 

 Řízení, kontrola a koordinace práce vrcholového managementu 

 Koordinace a zodpovědnost za implementaci a rozvoj obchodní strategie organizace 

 Personální řízení – vedení lidí, rozdělení rolí v týmu  

 Reprezentace organizace a celého koncernu při jednáních se zdravotními pojišťovnami, obchodními 
partnery a dalšími subjekty 

 Reportování majiteli společnosti 

 

Kvalifikační požadavky na uchazeče: 

 Vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterských (tj. též inženýrských a lékařských) 
studijních programů vysokých škol 

 Minimálně 10 let praxe, z toho minimálně 5 let řídící manažerská praxe ve vrcholovém 
managementui (řídící manažerská praxe ve vrcholovém managementu zdravotnického zařízení, 
zdravotní pojišťovny a obdobných organizací výhodou) 
 

Dále požadujeme: 

 Odpovědnost, organizační a řídící předpoklady  

 Koncepční myšlení, schopnost motivovat 

 Vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat a pracovat na rozvoji své osobnosti 

 Orientace v oblasti zdravotnictví a zdravotních pojišťoven 

 Vynikající manažerské dovednosti 

 Schopnost řešit problémy  

 Velmi dobré finanční a rozpočtové povědomí  



 Zkušenosti v oblasti řízení investic 

 Analytické schopnosti a procesní přístup, důslednost 

 Výborné komunikační a prezentační dovednosti, svědomitost a poctivost 

 Odolnost vůči stresu a zátěži, časová a místní flexibilita 

 Morální a trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost (výkon funkce člena představenstva) 
 

Nabízíme 

 Plný pracovní úvazek  

 Adekvátní finanční ohodnocení, zaměstnanecké benefity 

 Pestrou a zajímavou práci  

 Příležitost k rozvoji organizace i vlastnímu profesnímu růstu 
 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 Písemně zpracované základní teze koncepce a organizace zdravotnictví v Královéhradeckém kraji na 
období 5 let (v rozsahu max. 10 stran) 

 Osobní a profesní životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a 
dovednostechii 

 Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie) 

 Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo úředně ověřená kopie) 

 Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  

 
Nástup: 

 Dle dohody 

 
Podávání přihlášek: 

 Přihlášky zasílejte na adresu: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., sekretariát 
společnosti, Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové 

 Přihlášky je možné též doručit osobně na adresu sídla společnosti, a to v pracovní dny od 8:00 do 
14:00 hod. 

 Přihláška se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno 
„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – ředitel/ředitelka“ 

 Termín podání přihlášek – 21. 3. 2014, 14:00 hod. Do tohoto data a času musí být přihláška 
doručena společnosti 

 

                                                           
i
 Vrcholovým managementem se rozumí nejvyšší vedení, které je odpovědné za chod organizace, strategické 
dlouhodobé plánování, organizování struktury organizace, obsazování nejvyšších míst ve struktuře, apod. 

ii
 Je možné též doložit případné reference a doporučení. 


