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Sokołów Podlaski, dnia 16.06.2016r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Oddziału
Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Powiatowego im. lek. Zbigniewa Koprowskiego
w Sokołowie Podlaskim
Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone Rozporządzeniem 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), tj.:
1. tytuł zawodowy lekarza,
2. tytuł specjalisty lub specjalizacja II° w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
3. 8 lat pracy w zawodzie.
Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska oraz dokument
potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3. opisany przez kandydata przebieg dotychczasowej pracy zawodowej i ewentualnie naukowej,
4. oświadczenie o niekaralności,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na
stanowisko Kierownika Oddziału Położniczo Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
Do zakresu obowiązków Kierownika będzie należało kierowanie Oddziałem Położniczo -Ginekologicznym w
połączeniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilno- prawnej.
Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 20.07.2016r. do godz.10.00
na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
ul. Ks. Bosko 5 , 08-300 Sokołów Podlaski.
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu, a także adnotację
„Nabór na stanowisko Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego”
Ewentualne pytania dotyczące Oddziału należy kierować do Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa, tel. 25 781 73 00.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną indywidualnie powiadomi telefonicznie lub
pocztą elektroniczną, na podany przez kandydata numer telefonu lub adres mailowy.
Podania złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 04.08.2016 roku.
O wynikach naboru Dyrektor SPZOZ zawiadomi pisemnie kandydatów.
Dyrektor Zastrzega sobie prawo odwołania naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zapraszamy do współpracy
Dyrektor
mgr Ewa Wojciechowska

