Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ W Rawie Mazowieckiej
ogłasza konkurs na stanowisko Za-cy Dyrektora ds. lecznictwa
1.

Konkurs przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego
2012 r. w . sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w
podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018, poz. 393 z późn. zm.)

2.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje określone w części I pkt. 1
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2O11, r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami ( Dz.U. z 2011r. Nr 151 poz. 896) tj osoby posiadające:
- tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny
- 8 lat pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym w ochronie zdrowia w lecznictwie zamkniętym;

3.

Wymagania dodatkowe:
- Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności SP ZOZ w Rawie
Mazowieckiej Szpital Św. Ducha
- Komunikatywność i kreatywność
- Umiejętność organizowania pracy zespołu lekarskiego i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

4.

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018, poz. 393 z
późn. zm.) poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:
a.

Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

b.

Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wy magane do zajmowania
stanowiska

c.

Prawo wykonywania zawodu,

d.

Opis przebiegu pracy zawodowej,

e.

Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pra cy został
rozwiązany lub wygasł

f.
g.

Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzan ie danych osobowych w celu
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

h.

Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. b, c, e,f powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją na kopercie :

„KONKURS NA STANOWISKO zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego
Publicznego ZOZ w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96 -200 Rawa Mazowiecka”
Oraz z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata
kierować należy w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 27.12.2019 r.,
na adres :

Samodzielny Publiczny ZOZ w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96 -200 Rawa
Mazowiecka, sekretariat Dyrektora
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu
terminu nadsyłania ofert. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej https://www.szpitalrawa.pl/ oraz
można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ w Rawie
Mazowieckiej ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa, tel. +48 729059534

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 27.12.2019 r.

