Ogłoszenie o konkursie
Zarząd Powiatu Grójeckiego ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto n/P
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska
określonego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 217 z późn. zm.) tj.:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż
pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do
zajmowania danego stanowiska;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje
zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę
właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów;
5) zaświadczenie o niekaralności;
6) koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 str. A4;
7) oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora
SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182)
Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w
terminie do 08 czerwca 2015 r (poniedziałek, godzina 15,00) w Starostwie Powiatowym w
Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec w zaklejonych kopertach z podanym
imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem
„Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe
dla wszystkich kandydatów informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
SPZOZ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, Wydział Edukacji i Zdrowia od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 15 czerwca 2015 r.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na
piśmie lub telefonicznie.
Zarząd Powiatu Grójeckiego

