DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
PAŃSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH 
W RYBNIKU

ogłasza konkurs na stanowisko:
 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału X - psychiatrii sądowej

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu 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. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku dostępne są na stronie internetowej Szpitala www.psychiatria.com w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładkach: Regulamin, statut 
oraz  Budżet, majątek. 

Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie pod adresem:

SP ZOZ Państwowy Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik

w siedzibie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 
pokój nr 4 (Kancelaria główna) w dni powszednie w godzinach od 7.25 do 15.00. W przypadku nadania przesyłki pocztą decyduje data wpływu oferty do Kancelarii głównej Szpitala.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału X - psychiatrii sądowej”.

Oferty należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP).

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 45 dni od upływu terminu składania ofert, w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ul. Francuska 16. 
O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


