  OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

                 Dyrektor Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w porozumieniu                          z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej ogłasza konkurs na stanowisko:

•  Przełożonej Pielęgniarek ŚCRiP

           Kandydaci na w/wym. stanowisko winni posiadać kwalifikacje określone                              w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896).

           Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 luty 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą                  (Dz. U. z 2012r., poz. 182 z późn. zm.), tj.:
	podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem wraz                   z adresem kandydata i numerem telefonu w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia             w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach pod adresem :

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji, 
ul. Zdrojowa 6, 43-450  Ustroń
z dopiskiem na kopercie „KONKURS na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek ŚCRiP”.

Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: luty-marzec 2018r. w siedzibie Szpitala.
O dacie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w sekretariacie Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji                         i Prewencji.


