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HLK - predsjednik Hrvatske liječničke komore,
KB Sveti Duh - liječnik gastroenterolog,
naslovni poslijedoktorand na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta
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Komunikacijske vještine

C1/2: Iskusni
korisnik

jasno komuniciranje, prezentiranje, pregovaranje, vođenje, slušanje
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Organizacijske /
rukovoditeljske vještine

iskustvo rukovođenja institucijom (Hrvatska liječnička komora ex prvi dopredsjednik;
predsjednik - u tijeku)

Poslovne vještine

efikasnost, rješavanje problema, timski rad, sposobnost vođenja, medijski nastupi,
jasna komunikacija s menađerima i kolegama

Računalne vještine

OFFICE paket (Word, PowerPoint i Exel)

Ostale vještine

služenje engleskim jezikom (tečno)
njemački jezik (osnove)

Vozačka dozvola

da

DODATNE INFORMACIJE

Izdanja

više od 20 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja

Prezentacije

održan velik broj prezentacija koristeći se suvremenim informatičkim alatima

Projekti

rad na projektu HeMED (nositelji HLK i partneri);
sudjelovanje na 2 znanstvena projekta Ministarstva znanosti RH

Konferencije

sudjelovanej na međunarodnim i tuzemnim konferencijama

Seminari

sudjelovanej (aktivno i pasivno) na većem broju tečajeva poslije diplomskog trajnog
usavršavanja;
sudjelovanje (aktivno i pasivno) na većem broju stručnih i strukovnih seminara

Priznanja i nagrade

/

Članstva

članstvo u :
Hrvatskom liječničkom zboru, Hrvastkom liječničkom sindikatu, Hrvatskoj liječničkoj
komori, Hrvatskom gastroenterološkom društvu, Hrvatskoj udruzi bolničkih liječnika
(HUBOL), Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora (vanjski član
2019-2020 te od veljače 2021.- u trajanju)

Preporuke

/
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