ZARZĄD POWIATU W SŁAWNIE
ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora

Samodzielnego Publi cznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Szpitala Powiatowego w Sławnie
1.

)

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy
w Sławnie ul. I Pułku Ułanow 9,76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie.
Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie
prawnym, organŁacyjnym i ekonomicznym samodzielnego publicznego
Zakladu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sławnie:
Materiały udostępnia Starostwo Powiatowe w Sławnie, Wydział Spraw
Obywatelskich, od poniedziałku do piątku w godz, od

J.

800

do

1400.

Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatorłego w Sławnie

4.

Wymagane kwalifi kacj

e

kandydata

:

1) Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art.46 ust.2 ustawy z dnta 15 kwietnia 201l r. o działalnościleczntczej(Dz.
U. z 2016 r. poz. 7638, z 2017 t., poz. 1948, poz. 2260) do konkursu może przystąpic
osoba, która:

- posiada wykształcenie wyzsze,
- posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków dyrektora,

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo
ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż
pracy,
- nie została prawomocnie skazana zaprzestępstwo popełnione umyślnie.

2)

Wymagania dodatkowe:

do świadczeni e w zakre si e zat ządzanta po dmi otam i Ieczniczy mL
doświadczeniew zakresie działalnościpłatnika świadczeń zdrowotnych,
doświadczenie w zakresie działalnościorganu założycielskiegofiednostka
samorządu tery.to ri al ne go ) po dm io tow lecznlczy ch,
znajomość ustawy o dzińalnościleczniczej i ustawy o finansach publicznych,
znaj omośćustawy Prawo zamówień publicznych,
znajomość ustawy Kodeks pracy,
pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora w Samodzielnym Publicznym
Zakładzię Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Sławnie oraz tezy
programu naprawczego (należy złożyó wraz z wymaganymi dokumentami).

3)

Wymagane dokumenĘ:

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte koŃursem,
- dokumentY stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane

stanowiska obj ętego konkursem,
- opisany ptzez kandydata przebieg pracy zawodowej,
iT dokumentY, w SzczególnoŚci potwierdzające dorobek
.kandydata,

do

i kwalifikacje

zajmowania

zawodowe

-kopie dokumęntów, powinny być poświadczone za zgodnośćz oryginałem, przy
czYm

PoŚwiadczenie moze bvć dokon ane
kandyóata; ,ru p.osu§ ńaściwego
.pTzez
Podmiotu lub Komisji Konkursowej kandydat
jest obońąrany przedstawić oryginały
dokumentów,
- zaŚwiadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) wystawione
nie wcześniejniż miesiąc przed,dniem zgłośzeniido
koŃursu,
- aktualne zaŚwiadczenie lekarskie o braku przeciwwsk azań do pracy na stanowisku
kierowniczym,
- oŚwiadczenie kandYdata o korzystaniu z pełni praw publicznych
i posiadaniu pełnej
zdolności do czynnościprawnych,
- oŚwiadczenie kandYdata o braku prawomocn ie orzeczonego wobec niego zakazu
zajmowania stanowiska objętego konkursem.
- oŚwiadczenie o wYrazeniu zgody na przet\ł,arzanie danych osobowych w celu
plzeprowa dzania postępowania konkursowego,
- oświadczenie o. wyrazeniu zgody na otrzymywanie korespondencji d,otyczącej
konkursu drogą elektroniczną.

5.

Miejsce i termin złożeniawymaganych od kandydatów dokumentów:

z wYmaganymi dokumentami należy składać osobiście w Starostwie
Powiatowym W Sławnie ul. Sempołowskiej 2A', 76-100 Sławno
(Biuro obsługi
Interesanta) lub drogą pocztową do dnia 1"8 grudnia
2017 roku do godz. 15.30.
DokumentY PowinlY być złożonęw zamkniętej kopercie
opatrzonJj iroi".ri"i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu konta"kto*Ógo kandydata
z dopiskiem:
,,Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego ptńlicrneg o Zakładu
opieki
gfeTY wtaz

Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sławnie''.

q,

Miejsce i przewidywany termin rozpatrzenia złożonychkandydatur:

"
Ro^zPatrzenie kandYdatur nastąpi w ciągu 14 dni
od upĘwu
w Starostwie Powiatowym w-Sławnie, ul. Sempołowskie_j 2a.

terminu składania ofeft,

