Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE
64-980 TRZCIANKA
ul. Sikorskiego 9
tel. 67 352-32-09 fax. 67 352 32 99

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182) i w oparciu o Regulamin przeprowadzania
konkursu.
1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi
określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.):
1) wykształcenie wyższe,
2) posiadanie wiedzy i
obowiązków dyrektora,

doświadczenia

dających

rękojmię

prawidłowego

wykonywania

3) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
objętego konkursem,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1. ppkt 3) lub
zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) kserokopię dowodu osobistego,
8) pisemną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania Szpitala
Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance,
9) zaświadczenie o niekaralności,
10) oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na
stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 2135 ze zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem,
adresem i numerem telefonu kontaktowego, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance”, należy składać osobiście w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Czarnkowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3, w terminie do dnia 31 maja 2016 r. do godz.
15ºº (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa). Aplikacje, które wpłyną po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu
Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie,
pisemnie lub emailowo.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia
składania ofert.
Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania, zgodnie
z art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są
w Wydziale Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie, tel. 67 253-01-60 wew. *1174.
Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: www.czarnkowsko-trzcianecki.bipst.pl. oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i w Szpitalu Powiatowym
im. Jana Pawła II w Trzciance.

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
(-) Tadeusz Teterus

