Burmistrz Sędziszowa
ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziszowie, Os. Na Skarpie 17, 28-340 Sędziszów
Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.
z 2012 r. poz. 182) oraz w oparciu o przyjęty przez komisję konkursową Regulamin
przeprowadzenia konkursu.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie udostępniane będą przez
upoważnionego do powyższego pracownika - Głównego księgowego, w siedzibie
ośrodka zdrowia, w dniach roboczych w godzinach od 9:00 do 13:00. Udostępnienie
polegać będzie jedynie na wglądzie w/w dokumenty.
Kandydatem ubiegającym się na stanowisko objęte konkursem może być
osoba, która spełnia wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638):
1) Posiada wykształcenie wyższe;
2) Posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków kierownika;
3) Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni
staż pracy;
4) Nie została prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie.
Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:
1) Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie
prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje
zawodowe kandydata;
5) Zaświadczenie o niekaralności,
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Dokumenty powinny być przedłożone w urzędowych odpisach lub kserokopiach
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Na prośbę właściwego
podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały
dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko Kierownika MGOZ w Sędziszowie” należy składać:
 osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Dworcowa 20 w godzinach
urzędowania;
 listownie na adres: Urząd Miejski ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.
Na kopercie należy zamieścić: nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego.
Termin składania ofert wynosi 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje
data wpływu dokumentów do urzędu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym
terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu
składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

