
Ogłoszenie

	Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. przy ul Brackiej 13 ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II Pulmonologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej                          w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych                            w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012r. poz 182) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2016r. poz.1957)  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 2011roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.z 2011r. Nr 151, poz.896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13 ,w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów, 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu Śl. ul. Bracka 13
44 – 300 Wodzisław Śl.


Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II Pulmonologicznego                                 w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl. ”
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału III Pulmonologii i Rehabilitacji Oddechowej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śl.

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Okręgowa Izba Pielęgniarek                         i Położnych ul. Francuska 16, 40 – 027 Katowice.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: około 45 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


Wodzisław Śl. dnia 04.04.2018r. 




