Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw
1. Wymagane kwalifikacyjne:
1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie
medycyny;
2) co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
stanowiska objętego konkursem;
3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
5) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
6) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata;
7) zaświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z
pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym pełnić funkcje kierownicze;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)
Dokumenty przedłożone w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Dokumenty, o których mowa w pkt 2, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają
osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe
w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, I Piętro, pok. 117 - KancelariaPunkt Obsługi Klienta w terminie do dnia 23 maja 2016 r.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Krasnymstawie". Na kopercie
kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer
telefonu kontaktowego.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ
w Krasnymstawie tj. Statut, Regulamin organizacyjny, Sprawozdanie finansowe za 2015 rok,
wykonanie kontraktu z NFZ za 2015 rok, struktura zatrudnienia, będą udostępniane
kandydatom w siedzibie SP ZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw,
tel. (82) 576 2170, w godz.725 – 1500 w dni robocze.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani
indywidualnie.

