
Želiš doseči konkretne cilje 
v zdravstveni karieri in 
sprejeti dinamične izzive?

Si študent/študentka 2. letnika 
visokošolskega strokovnega 
študijskega  programa 
1. stopnja Zdravstvena nega? 

Diagnostični center Bled in Kirurški 
sanatorij Rožna dolina  (člana Skupine 
DCB – zasebne zdravstvene skupine v 
Sloveniji) razpisujeta v študijskem letu 
2022/23 skupaj 10 štipendij.

ŠTIPENDIJ 
V ZDRAVSTVU, 
ZATE! 
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KDO SMO? 

Smo visoko strokovna in predana ekipa, 
ki potrebe pacienta postavlja v ospredje. 
Veliko nam pomenita medsebojni odnos in 
pozitivno vzdušje v podjetju. Cenimo prav 
vsakega sodelavca in sodelavko. Zaposlenim 
nudimo številna izobraževanja in strokovne 
ekskurzije, ob tem pa ne pozabimo na 
pomembnost neformalnih druženj, ki nas 
povezujejo v najboljšo ekipo. 

Več o nas si lahko pogledate na spodnjih QR kodah.

Z novo, sodobno bolnišnico v Ljubljani, 
ki bo začela delovati leta 2025, želimo 
vsem pacientom na enem mestu ponuditi 
celovite zdravstvene storitve, od preventive, 
diagnostike, specialističnih pregledov, kirurških 
posegov do rehabilitacije, še zlasti na področju 
gastroenterologije, urologije, kardiologije 
in ortopedije. Veseli bomo člana/ice, ki bo 
z nami sodeloval/a v razvoju naprednega 
zdravstvenega okolja.

Če te zanima in želiš že danes 
postati del naše ekipe, te vabimo, 
da nam posreduješ:

-  kratek življenjepis z motivacijskim pismom 
     in svojimi kontaktnimi podatki,

-  potrdilo o vpisu v 2. letnik visokošolskega  
     programa 1. stopnja Zdravstvena nega,
  
-  potrdilo o ocenah prvega letnika.

Višina štipendije:

250 evrov/mesec + dodatek za uspeh 
v preteklem študijskem letu:

+ 25 evrov za povprečno oceno 7,0–8,5

+ 50 evrov za povprečno oceno nad 8,5

     

Izbranim študentom/študentkam bomo poleg odobrene kadrovske štipendije v dogovoru 
omogočili tudi opravljanje obvezne prakse v vsakem študijskem letu, po končanem izobraževanju pa 
bomo z vami sklenili pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu s polnim delovnim časom. 

Prijavi se čim prej!
Prijave ali vprašanja sprejemamo  do vključno 20. 10. 2022, 
na e-naslov stipendije@dc-bled.si ali na naslov:

Za štipendijo
Diagnostični center Bled 
Pod skalo 4
SI –  4260 Bled

Za štipendijo
Kirurški sanatorij Rožna dolina
Rožna Dolina, cesta IV 45
SI –  1000 Ljubljana


