Wójt Gminy Moszczenica ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy
z siedzibą w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 27
Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z
2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz regulamin konkursu.
1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorstwami (Dz. U. nr 151, poz. 896), tj.: być lekarzem (lekarzem dentystą) posiadającym prawo
wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i mieć tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w
dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem – własnoręcznie podpisane,
2) opis przebiegu pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego
konkursem, w tym – dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym,
6) zaświadczenie o niekaralności,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w GZOZ w Moszczenicy, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.),
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Druki oświadczeń, o których mowa w pkt 7 i 8, są gotowe do pobrania na www.moszczenica.bipst.pl w zakładce
„nabór na wolne stanowiska pracy”).
3. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię,
nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Medycznych w Gminnym Zespole Ochrony Zdrowia w Moszczenicy”.
4. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1,
97 – 310 Moszczenica (pok. nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców) lub przesłać na ww. adres – w terminie do
dnia 12 kwietnia 2013 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty aplikacyjne przedłożyć należy w oryginałach lub w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z
oryginałem (przez kandydata, urzędowo lub notarialnie). Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest
obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Moszczenica. O
terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin
rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Gminy w
Moszczenicy oraz na tablicy informacyjnej w GZOZ w Moszczenicy.
8. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym GZOZ w Moszczenicy dostępne
są dla zainteresowanych w siedzibie GZOZ w Moszczenicy przy ul. Piotrkowskiej 27 (biuro – II piętro) w
godzinach 8.00 – 11.00 (tel. 44 6168-167).
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