ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE
UL. KSIĘCIA JANA PONIATOWSKIEGO

1. Nazwa i adres podmiotu

PUBLICZNEGO

25, 62-600 KOŁO

leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Księcia Jana Poniatowskiego 25, 62-600 Koło.
2. Informacja

o zasadach

organizacyjnym

udostępniania

i ekonomicznym

materiałów

podmiotu

informacyjnych

o stanie prawnym,

leczniczego:

Materiały udostępnia Wydział Organizacyjny i Zdrowia II piętro, pokój 206 nr.tel (63) 26-17-837.
3. Stanowisko

objęte konkursem:

Kierownik (Dyrektor) Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Księcia Jana Poniatowskiego 25, 62-600 Koło.
4. Wymagane

kwalifikacje

kandydata:

wymagania zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
tj. wykształcenie
wykonywania
pracy

wyższe, posiadanie wiedzy i doświadczenia

obowiązków

na stanowisku

zarządzanie

kierownika (dyrektora),

kierowniczym

dających rękojmię prawidłowego

posiadanie co najmniej pięcioletniego

albo ukończenie

studiów

podyplomowych

i co najmniej trzyletni staż pracy, brak prawomocnego

stażu

na kierunku

skazania za przestępstwo

popełnione umyślnie.
Wymagania

dodatkowe:

1) przedstawienie koncepcji działalności Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole na lata 2017 - 2020,
2) znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych,
3) znajomość

ustawy o samorządzie powiatowym,

4) znajomość powszechnie obowiązujących

przepisów prawa pracy,

5) znajomość zagadnień związanych z przepisami o finansach publicznych.
5. Wymagane
1) pisemne

dokumenty

od kandydatów:

oświadczenie

o zgłoszeniu

się do konkursu

wraz z motywacją

ubiegania

się

o stanowisko (list motywacyjny),
2) życiorys,
3) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych

lub innych

form kształcenia,
4) odpowiednio

zaświadczenie

o zatrudnieniu,

kserokopie

świadectw

pracy

wykazujące

spełnienie niezbędnych wymogów,
5) aktualne

zaświadczenie

lekarskie

o braku

przeciwwskazań

do

pracy

na

stanowisku

kierowniczym,
6) zaświadczenie

o niekaralności

( oryginał) z Krajowego Rejestru Karnego za przestępstwo

popełnione umyślnie,
7) oświadczenie

o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do

czynności prawnych,
8) oświadczenie

o niekaralności

za przewinienia zawodowe oraz że, nie toczy się przeciwko

kandydatowi postępowanie karne ani dyscyplinarne,
9) oświadczenie

o niekaralności

zakazem

pełnienia funkcji

środkami publicznymi, o których mowa wart.
roku o odpowiedzialności

związanych

z dysponowaniem

31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

(Dz.U z

2013r.,

poz. 168zzm.)
10) inne dokumenty, według uznania kandydata, w tym opinie i zaświadczenia

o osiągnięciach

i sukcesach zawodowych,
11) oświadczenie

o

przeprowadzania

wyrażeniu

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

w

celu

postępowania konkursowego na dane stanowisko.

12) koncepcja działalności Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na

lata 2017 - 2020,
6. Kopie dokumentów
komisji

powinny

konkursowej

być poświadczone

za zgodność

kandydat jest zobowiązany

7. Podstawa zatrudnienia

na stanowisku

z oryginałem,

przedstawić

oryginały

dokumentów.

(dyrektora)

podmiotu

leczniczego:

kierownika

Z kandydatem wybranym przez komisję konkursową i zaakceptowanym
Kolskiego

zostanie

leczniczej.
podmiotu

zawarta

Maksymalne
leczniczego

o wynagrodzeniu

na prośbę

przez Zarząd Powiatu

umowa o pracę w trybie art. 49 ust. 6 ustawy o działalności

miesięczne

wynagrodzenie

podlega ograniczeniom

na stanowisku

wynikającym

kierownika

(dyrektora)

z ustawy z dnia 3 marca 2000r.

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U z 2015r. poz. 2099

z zm.).
8. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych

od kandydatów

dokumentów:

Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło lub składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio
w sekretariacie

Starostwa

II piętro, pokój nr 205 od poniedziałku

8.00 - 15.00 w terminie do dnia 09.02.2017

do piątku w godzinach:

roku do godziny 12.00. Na kopercie kandydat

umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego
"Konkurs

na stanowisko

Dyrektora

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

wraz z adnotacją
Opieki Zdrowotnej

wKole".
9.

Przewidywany

10. Organizator
11. Informacji

termin rozpatrzenia

zgłoszonych

zastrzega sobie prawo odwołania
w sprawie konkursu

(63) 26-17- 868.

kandydatur:
konkursu

15 marzec 2017 rok.

bez podania przyczyny.

udziela się pod nr tel. (63) 26-17-838 lub

