Zarząd Powi atu G rajews klego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szpitala ogóInego
im. dr Witolda Ginela w Grajewie
,1.

Ogłoszenie dotyczy stanowiska dyrektora Szpitala Ogólnego im, dr Witolda Ginela w Grajewie
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo.
Materiały informacyjne

o stanie

prawnym, organizacyjnym

i

ekonomicznym Szpitala Ogólnego

im, dr Witolda Ginela w Grajewie mozna uzyskaó w siedzibie tego podmiotu leczniczego, w godzinach

jego pracy,

t1,

od7.25 do 15.00 w dni robocze, w Dziale Finansowo-Księgowym, na podstawie

pisemnego wniosku.

Do konkursu moze przystąpić osoba, ktora spełnia wymagania określone w art. 46 ust. 2 ustawy
zdnia 15 kwietnia 2011 r, o działalnościleczniczej (t. j. Dz. lJ.z2018l, poz.2190 zpoźn. zm.), tj.:
1) posiada wyzsze wykształcenie;
2) posiada wiedzę i doświadczeniedające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązkow
kierownika;

3)

posiada co najmniej pięcioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staz pracy;
nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

4)
4.

Ofeńy osob przystępująeych do konkursu powinny zawierać,,

1)

podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyzszych;
poświadczonaprzezkandydata za zgodnośćz oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zauądzania - o ile dotyczy;
opisany pzezkandydata przebieg pracy zawodowej;

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopie innych dokumentow,
w szczegolności potwierdzających dorobek i kwalifikacje kandydata;
informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niz
miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania
stanowiska kierown iczego;
oświadczeniekandydata o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzan ia postępowan ia kon

Na prośbęZaząd,,l

ku

rsowego.

Powiatu Grajewskiego lub Komisji Konkursowej, powołanej

przeprowadzenia konkursu, kandydat obowiązany jest przedstawió oryginały dokumentów.

w

celu

Ofeńy należy składać w zamkniętych kopeńach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem
zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala
Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie", w terminie do 25 czerwca2019 r., na adres: Starostwo
Powiatowe w Grajewie, 19-200 Grajewo, ul, Strazacka 68 (decyduje data wpływu do urzędu).
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,

Grajewo,
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Remfeld

