
OGŁOSZENIE 
o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 z późn. zm.),

Dyrektor 
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 
ogłasza konkurs na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.

1. Kandydat na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach powinien spełniać kwalifikacje zgodne                        z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896).

2. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:
	podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa;
	dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami;
	prawo wykonywania zawodu;
	opisany przebieg pracy zawodowej;
	dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
	oświadczenie kandydata o:
	braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Kandydat składa oryginały albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w § 12 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze                 w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 z późn. zm.)
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, kandydat zgłaszający się do konkursu składa                       w terminie 12 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego (bip.slaskie.pl) w siedzibie podmiotu leczniczego pod adresem: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach,                              ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, III piętro, pokój nr 323 (Sekretariat) w dni robocze              w godzinach od 7:30 do 15:05. W przypadku nadania przesyłki pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu.

4. Na kopercie kandydat zgłaszający się do konkursu umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: 

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach”.

5. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy od 7:30 do 15:05             po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 255-22-26, na pisemny wniosek.

6. O terminie rozmowy z Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur przewiduje się na 14 dni od dnia zakończenia zbierania ofert. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w siedzibie podmiotu leczniczego pod adresem: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych                                  w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice





Katowice, dnia 16 listopada 2017 r.


