Konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego)
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Gminnym Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
Kierownik SPZOZ GOZ w Łopusznie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(-ego) w SPZOZ GOZ w Łopusznie.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu (oryginał lub potwierdzona kopia)
oraz wykształcenie, zgodnie z wymaganiem określonym w Rozporządzeniu MZ z dnia 20 lipca
2011 r.;
3) opisany przez kandydata(-tkę) przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata(-tki);
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji
konkursowej kandydat (-tka) jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) oświadczenie, że kandydat(-tka) nie był(-ła) karany(-a) zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, a także o braku
prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu;
7) oświadczenie kandydata(-tki), że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez kandydata.
Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do dnia 08 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00:
• bezpośrednio w Administracji (pokój nr 6) SPZOZ GOZ w Łopusznie, albo
• listownie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek
Zdrowia w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 10, z adnotacją na kopercie: „Konkurs
na stanowisko Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(ego) w SPZOZ GOZ w Łopusznie”
oraz z podaniem swojego adresu zwrotnego, albo
• mailowo na adres biuro@gozlopuszno.pl z tytułem wiadomości „Konkurs na stanowisko
Pielęgniarki(-rza) Koordynującej(ego) w SPZOZ GOZ w Łopusznie”.
W każdym przypadku liczy się data i godzina wpływu dokumentacji konkursowej do SPZOZ GOZ
w Łopusznie.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.

