Ogloszenie o konkursie na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Serocku z siedzibq przy ul. Kqdzierskich 2
Nazwa i adres podmiotu leczniczego - Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Semcku z siedzibqptzy ul. Kgdzierskich 2,
2. Stanowisko objete konkursem - Kierownik Samodzielneno Publiczneclo Zaktadu
Opieki Zdrowotnei w Serocku,
3. Wymagania niezbedne:
Kandydaci ubiegajqcy sig o stanowisko objgte konkursem powinni spelniac wymogi,
okreslone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o dzialalnosci leczniczej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 160 z poin. zm.). Kierownikiem podmiotu leczniczego niebgdqcego
ptzedsigbiorcqmoie byc osoba, ktora:
I)
posiada wyksztalcenie wyisze;
posiada wiedzg i doswiadczenie dajqce rqkojmig prawidlowego wykonywania
2)
obowiqzkow kierownika;
posiada co najmniej pigcioletni stai pracy na stanowisku kierowniczym albo
3)
ukonczone studia podyplomowe na kierunku zatzqdzanie i co najmniej trzyletni
stai pracy;
nie
zostala prawomocnie skazana za przestgpstwo popelnione umyslnie.
4)
4. wymagania dodatkowe oraz predyspozycje:
I)
posiadanie wyksztalcenia wyiszego medycznego,
specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej,
2)
posiadanie stazu pracy na stanowisku kierowniczym w Zakladzie Opieki
3)
Zdrowotnej lub innej jednostce zwiqzanej z dzialalnosciq leczniczq,
doswiadczenie w zawieraniu umow z Narodowym Funduszem Zdrowia,
4)
znajomosc m.in.: ustawy o dzialalnosci leczniczej oraz aktow wykonawczych
5)
wydanych na jej podstawie, ustawy prawo farmaceutyczne, ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaieli i chorob zakaznych u ludzi, ustawy
o dzialalnosci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o izbach lekarskich,
ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowosci, ustawy
o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych,
ustawy o zawodach pielggniarki i poloinej,
posiadanie nastgpujqcych predyspozycji: wysoka kultura osobista, sumiennosc,
6)
odpornosc na stres, dyspozycyjnosc,
7)
umiejgtnosc: pracy w zespole, stosowania odpowiednich ptzepisow,
organizowania czasu pracy, zatzqdzania informacjq podejmowania decyzji.
5, zakres wykonywanych zadali:
kierowanie biezqcq dzialalnosciq Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
I)
Zdrowotnej w Serocku, m.in. w zakresie ambulatofyjnego udzielania swiadczen
zdrowotnych doroslvm i dzieciom w siedzibie Zakladu, a w uzasadnionvch
ptzypadkach w miejscu wezwania, w zakresie podstawowej i specjalistyc;nej
opieki zdrowotnej, rehabilitacii leczniczej i stomatologii,
2)
reprezentowani~Zak1adunazewnqttz, .
nawigywanie i rozwiqzywanie stosunkow pracy ze wszystkimi pracownikami
3)
Zakladu z zachowaniem ustalonego trybu i obowiqzujqcych przepisow prawa,
zawieranie
umow w imieniu Zakladu z zachowaniem kompetencji podmiotu,
4)
ktory Zaktad utwotzyl oraz Rady Spolecznej,
nadawanie
regulaminow oraz innych wewngttznych aktow prawnych,
5)
I.

ustalanie planow finansowych Zakladu,
opracowanie
sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego,
7)
8)
prawidlowe gospodarowanie mieniem,
wspiddzialanie z organami samorzqdu terytorialnego, administracji tzqdowej
9)
ogolnej i specjalnej oraz instytucjami wykonujqcymi zadania z dziedziny
pomocy spdecznej w zakresie dzialali sluiqcych zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdmwia ludnosci oraz promocji zdrowia.
6. wymagane dokumenty':
6)

1)
2)

3)
4)

podanie o ptzyjecie na stanowisko objete konkursem,
dokumenty stwierdzajqce kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
ww. stanowiska.
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
inne dokumenty w szczegblnosci potwierdzajqce doswiadczenie i kwalifikacje
zawodowe kandydata,
VWAGA: kopie dokumenldw, o klbrych mowa w pkl4, powinny by6 poSwiadczone za zgodnoSC
z oryginalem, prry czym poSwiadczenie mote by6 dokonane przez kandydata; na p r & h
wtaSciwego podmiolu lub komisji konkunowej kandydat jest obowiqzany pnedslawiC oryginw
dokumentbw

informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Kamego opattzonq datq nie
wczesniejszqniz miesiqc ppaed dniem zgloszenia do konkursu,
koncepcja funkcjonowania i romoju Samodzielnego Publicznego Zaktadu
6)
Opieki Zdrowotnej w Serocku,
dokumenty potwierdzajqce posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
7)
podpisane oswiadczenie kandydata o braku prawomocnie otzeczonego wobec
8)
niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania okreslonego
stanowiska.
7. dokumenty, o Morych mowa w niniejszym ogloszeniu, kandydaci zglaszajqcy sie do
konkursu skladajq Ptzewodniczqcemu Komisji Konkursowej na adres: Utzqd Miasta
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21; 05-140 Serock; na kopercie kandydat umieszcza swoje
imie i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a t a k e adnotacje o trebi:
"Konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ w Serocku". Dokumenty moina skladaC
osobiscie w Kancelarii Urzgdu Miasta i Gminy w Semcku (patter pokoj nr 1)
lub za posrednictwem poczty na ww. adres.
8. informacja o zasadach udostgpniania materiatow informacyjnych o stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym: infonnacje w ww. zakresie motna uzyskak w siedzibie
Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Serocku przy ul. Kedzierskich 2.
9. pnewidywany termin rozpatnenia zgtoszonych kandydatur: w c i g u 7 dni od uplywu
tenninu na skladanie aplikacji w Upadzie Miasta i Gminy Semk, ul. Rynek 21, 05-140
Serock.
5)

~

~

Termin sktadania dokumentbw uptywa dnia 29.06.2018 r. (decyduje data faktycznego wptywu
do Utzgdu)
'

W przypadku sktadania kopii dokumentdw powinny b y t one poiwiadczone

za zgodnoit z oryginatem przez kandydata.

I
Przewodniczqcy Komisji

