
Ogłoszenie

Konkusu   na   stanowisko   kierownika   Gmimego   Samodzielnego   Publicznego   Zakładu
Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w  Obrazowie z siedzibą w Świątnikach.
Uchwała XLI/210/2017    z dnia  16 paździemika 2017 roku Rada Gminy w Obrazowie
powołała  komisję konkursowa do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika
GSP ZPOZ w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach w składzie:

1. Pelagia Kotowska -Przewodnicząca Komisji

2  Adam Olechowski -członek komisji

3 .Ewa Krzemińska -członek komisji

4. Dorota Mendala -członek komisji

W wyniku przyjęcia przez komisję regulaminu konkusowego, który jest dostępny na stronie
BIP Gminy oraz przyjęcia ogłoszenia o konkusie zostaje ogłoszony konkurs na stanowisko
Kierownika GSP ZPOZ w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach.

Treść o głoszeniąi

Wójt Gminy Obrazów
ogłasza konkurs na

stanowisko
Kierownika  Gmimego   Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Podstawowej   Opieki

Zdrowotnej  w  Obrazowie  z  siedzibą  w  Świątiiikach.  Konkus  zostanie  przeprowadzony
w oparciu o art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (tekst jednolity:
Dz.U.z2016r.,poz.1638zezm.)orazRozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia61utego2012
r.   w   sprawie   sposobu   przeprowadzania  konkursu  na  niektóre   stanowiska  kierownicze
w  podmiocie  leczniczym  niebędącym  przedsiębiorcą  (Dz.  U.  z  2012  r.,  poz.  182  z  późn.
zmian.).

1.    Nazwa i adres podmiotu leczniczego :
Gmimy  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Podstawowej   Opieki  Zdrowotnej  w  Obrazowie

z siedzibą w Świątnikach,
Świątniki 83 , 27-641  0brazów

2.       Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Gmimego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach

3.       Wymagane kwalifikacje kandydata:
a)         wykształceniewyższe,
b)         wiedza  i  doświadczenie  dające  rękojmię  prawidłowego  wykonywania  obowiązków
kierownika podmiotu leczniczego,
c)         co  najmniej  5-1etni  staż  pracy  na  stanowisku  kierowniczym  lub  ukończone  studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,



d)         nie została prawomocnie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane :
-    ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia, znajomość
zasad   gospodarki   finansowej    w   podmiotach   leczniczych,   wiedza   i   doświadczenie
w   pozyskiwaniu   zewnętrznych   źródeł   finansowania,   w   tym   pozyskiwanie   środków
finansowych z programów UE, umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania,
-  kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

-  zdolności menedżerskie.

4.     Dokumenty wymagane od kandydatów.
a)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkusem,
b)  Życiorys (CV) wraz z kwestionariuszem osobowym,
c)   dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  kandydata  wymienione  w  pkt  3
a i c niezbędne do zajmowania stanowiska objętego konkusem,
d)   pisemna  koncepcja   flmkcjonowania   i   rozwoju   Samodzielnego   Publicznego   Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach,
e)  ime  dokumenty,  w  szczególności  potwierdzające  dorobek  i  kwalifikacje  zawodowe
kandydata,
D  zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierownika GSP ZOZ,
g)  zaświadczenie  o  niekaralności  wystawione  nie  wcześniej   niż  30  dni  przed  terminem
składania dokumentów,

h)  oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych i  o pełnej  zdolności  do  czymości

prawnych,
i)   oświadczenie   o   niekaralności   zakazem   pełnienia   fiinkcji   kierowniczych   związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,

j)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wymienione w puiikcie 4 c i e mogą być przedłożone, jako kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Na  prośbę  komisji  konkusowej   kandydat  zobowiązany  jest  przedstawić   oryginały
dokumentów.

5.     Miejsce oraz termin złożenia wymaganych dokumentów:
Wymagane  dokumenty  należy  złożyć  w terininie  201istopada 2017r.  osobiście  lub  listem
poleconym, na adres:
Urząd  Gminy  w  Obrazowie,   Obrazów  84,   27-641   0brazów  -   sekretariat,   czymy  od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
Na  kopercie  należy  umieścić  imię  i  nazwisko  kandydata,  adres  zamieszkania  i  telefon
kontaktowy, a także adnotację:

„Konkus   na   stanowisko   Kierownika   Gminnego   Samodzielnego   Publicznego   Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Obrazowie z siedzibą w Świątnikach".
0 zachowaniu teminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu oferty do  sekretariatu
Gminy. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.



6.     Informacje o zasadach udostępniania materialów informacyjnych o stanie
prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym GSP ZPOZ:
Infomacje i dokumenty dotyczące stanu prawnego,  organizacyjnego i  ekonomicznego
GSP ZPOZ kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy w Obrazowie, w godz. od 7,30
do 15,30 w sekretariacie Urzędu.

7,Przewidywany termin oraz miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
0   teminie   i   miejscu   postępowania   konkursowego   kandydaci   zostaną  poinformowani
indywidualnie.
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