OGŁOSZENIE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul.
Szpitalna 7
ogłasza drugi konkurs na stanowisko

Pielegniarki Oddziałowei Oddziału Reumato]ogiczne_m
Kandydaci przystępujący do konkursu na dane stanowisko powimi posiadać kwalifikacje
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 201ipca 2011r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczychniebędącychprzedsiębiorcami(Dz.U.2011.151.896).

Kandydaci proszeni są o składanie ofert wraz z dokumentami, określonymi w § 12
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 1utego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
konkusu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą(t.j.Dz.U.2012.182.zezmianami)t.j.

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 potwierdzaj ący to prawo,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, .,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, pQwinny być poświadczonę za zgodność z
oryginałem; na prośbę właściwego \`pQdmiotu, lub kQmisjit konkusowej kandydat jest
` obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6)oświadczeniekandydataobrakuprawomocnieorzeczonęg;`wobecniegozakazu;hvkonywaniazawodu,
zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu
zaj mowania określonego stanowisk;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach

przeprowadzania Postępowania Konkursowego
Dokmenty wymienione w pkt 2) należy złożyć w oryginale albo w formie odpisów
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza±

Ofetiy z aidntifwć]ą "a kopeidLe „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału
Rewmfl!fo/ogJ.czncgo " wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego należy
składać w zamkniętych na adres:

Samodzielny Pub]iczny Zespól Opieki Zdrowothej W Kościanie,
u]. Szpitalha' 7,: ' '
64[L000 Kościan

w terminie 14 dni licząc od daty ukazania się ogłosżenia` o konkusie. Jeżeli termiń końcowy

przypada w niedzielę lub imy ustawowo dzień wolny od pracy, wówczas terihin upływa dnia
następnego. W przypadku zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje datą doręczenia.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, udostępnione są
do wglądu w
sekretariacie Dyrektora SPZOZ w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7, w godzinach 8°°-14°°.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
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