ZARZ/^D POWIATU W SLAWNIE
oglasza konkurs na stanowisko
dyrektora
Samodzielnego Public/ncgo Zakladu Opicki Zdrowotncj
- Szpitala Powiatowego w Slawnie
1. Nazwa i adres podmiotu leczniczcgo:
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej - Szpital Powialowy w Slawnie
ul. I Pulku Ulanow 9. 76-100 Slawno. woj. zachodniopomorskie.
2. Informacja o zasadach udost^pniania materialow informacyjnych o stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym Samodziclnego Pubiieznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Slawnie:
Material) udoslepnia Starostwo Powialowe w Slawnie. Wydzial Spraw Obywatelskich,
od poniedzialku do piatku w godz. od 8°° do 14 °.
3. Stanowisko obj^te konkurscm:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego
w Slawnie
-I. Wymaganc kwalifikacje kandydata:
1) Wymagania niezb^dne:
Zgodnie z art. 46 usl. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1638, z 2017 r., poz. 1948. poz. 2260) do konkursu moze przystapic osoba. klora:
- posiada wyksztalcenie \v)7zsze.
- posiada wiedz? i doswiadczenie dajace r^kojmi? pravvidlovvego vvykonywania obowiazkow
dyrektora.
- posiada co najmniej piecioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukoiiczone studia
podyplomowe na kierunku zarzadzanie i co najmniej trzyletni staz pracy.
- nie zoslala prawomocnie skazana za przeslepstwo popelnione umyslnie.
2) Wymagania dodatkowe:
— doswiadczenie w zakresie zarzadzania podmiotami leczniczymi.
- doswiadczenie w zakresie dzialalnosci platnika swiadczen zdrowotnych.
- doswiadczenie w zakresie dzialalnosci organu zalozycielskiego (jednostka samorzadu
terytorialnego) podmiotow leczniczych.
- znajomosc ustawy o dzialalnosci leczniczej i uslavvy o finansach publicznych,
- znajomosc ustawy Prawo zamovvien publicznych.
- znajomosc ustawy Kodeks pracy.
- pisemna koncepcja pracy na stanowisku dyrektora w Samodzielnym Publicznym
Zakladzie Opieki Zdrowotnej - Szpilalu Powiatowym w Slawnie oraz tez\ programu
naprawczego (nalezy zlozyc wraz z wymaganymi dokumentami).
3) Wymagane dokumenty:
- podanie o przyj^cie na stanowisko objete konkursem.
- dokumenty stwierdzajace kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
objetego konkursem.
- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
- inne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajace dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

- kopie dokumentow, powinny bye potwierdzone za zgodnosc z oryginatem, przy czym
poswiadczenie moze bye dokonane przez kandydata; na pros be. Komisji Konkursovvej kandydat
jest obowiazany przedslawic oryginaly dokumenlow,
- zaswiadczenie o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Karnego (oryginal) wystawione nie
wczesniej niz miesiac przed dniem zgloszenia do konkursu.
- aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na stanowisku
kierowniczym,
- oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i posiadaniu pelnej zdolnosci
do czynnosci prawnych.
- oswiadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmovvania
stanowiska objetego konkursem.
- oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobovvych w celu przeprowadzania
postepowania konkursowego.
- oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na otrzymywanie korespondencji dotyczacej
konkursu droga elektroniczna.
5. Micjscc i termin zlozcnia vvymaganych od kandydatow dokumentow:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy skladac osobiscie w Starostwie Powiatowym
w Slawnie ul. Sempolowskiej 2A. 76-100 Slawno (Biuro Obslugi Intercsanla) lub droga
pocztowa do dnia 08 slycznia 2018 roku do godz. 10.00 Dokumenty powinny bye zlozone
w zamknielej kopereie opatrzonej imieniem i nazwiskiem. adresem i numerem tetefonu
kontaklowego kandydata z dopiskiem: ..Konkurs na stanowisko dyreklora Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Slawnie"'.
6. Przewidywany tcrmin rozpatr/cnia zlo/onych kandydatur nastapi w ciagu
14 dni od uplywu terminu skladania ofert w Starostwie Powiatowym w Slawnie.
ul. Sempolowskiej 2a.

STAROS

