ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO
Ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w N owym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Miodowa 2
Konkurs zostanie przeprowadzony
w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej
z dnia 19 sierpnia 19981' w sprawie szczegółowych
zasad przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
składu komisji konkursowej
oraz ramowego regulaminu przeprowadzania
konkursu (Dz.U.
Nr 115, poz. 749 z późno zm.) oraz regulamin komisji konkursowej.
Wymagane kwalifikacje zawodowe (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17
maja 2000 1'. W sprawie wymagat'l, jakim powinny odpowiadać
osoby na stanowiskach
kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520 z
późn.zm):
1. wykształcenie
wyższe - medyczne lekarskie,
2. specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny,
3. minimum 8 lat pracy w zawodzie,
4. prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty
potwierdzające
posiadane
wykształcenie,
dorobek
i kwalifikacje
zawodowe oraz prawo wykonywania zawodu,
3. opisany i udokumentowany
przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. świadectwo
pracy z okresu ostatnich
3 lat, w razie gdy stosunek
pracy został
rozwiązany lub wygasł,
5. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy,
6. oświadczenie
kandydata
o niekaralności,
w tym za przewinienia
zawodowe
oraz
potwierdzające,
że nie toezy się przeciwko niemu postępowanie
karne lub karnoskarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne, przedłożone w kserokopiach, muszą być potwierdzone za
zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie. Dokumenty
należy składać osobiście w
Siedzibie Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim,
przy ul. Mazowieckiej
10, pok. Nr 107, w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Konkurs na stanowisko Zastępcy

Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim", z podaniem imienia i nazwiska kandydata
oraz adresu do korespondencji
w terminie do dnia 25 maja 2009 r.
O terminie
i miejscu
przeprowadzenia
konkursu
kandydaci
zostaną
poinformowani
indywidualnie, przy ezym ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu dwóch
miesięcy po upływie terminu przyjmowania zgłoszeó.
Wymagane dokumenty
aplikacyjne
powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Mazowieckim
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 1'. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
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