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PREZYDENT MLASTA RUDA Śl ĄSKA
pLAc JANA pAWł_Ą ll6,41-709 RUDA ś4sxł

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIKA PRZYCHODN! REJONOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

zAKŁADu oplEKtzDRoWoTNEJ w RUDztr śl4srcr.l

z slEDzlBĄ PRZY ULlcY PoKoJU 4
Konkurs prowadzony jest w oparciu

o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego żOlżr.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
[eczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. zż018 r. poz.393) i w oparciu o Regulamin Komisji
Konkursowej.

1

. Wymagania

kwalifikacyjne:

a) Kandydat ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinien spełniać wymogi określone

w art.46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia ż011 r. o dziatalności leczniczej tj.:
- posiadać wyksztatcenie wyższe,

-

posiadaĆ wiedzę

i

doświadczenie dające rękojmię prawidtowego wykonywania obowiązków

kierownika,

- posiadaĆ co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunkuzarządzanie i co najmniej trzyletni staż prary,
- nie może być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

b) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska
(dokumenty poświadczające wykształcenie, świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
c) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
d) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek

i kwalifikacje zawodowe kandydata,

e) kopie dokumentów, o których mowa w ppkt. ,,d" powinny być poświadczoneza
z

oryginatem,

zgodność

,

f) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc

przed dniem zgłoszenia do konkursu,

g) oŚwiadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania

zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania okreśtonego stanowiska.

h) wtasnoręcznie podpisane oŚwiadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, sporządzone

wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia o konkursie w Biuletynie [nformacji Publicznej
Urzędu Miasta Ruda Śtąska - do pobrania na stronie www,rudaslaska.bip,info.p[

Miasta, pokój 209.

lub w Kancetarii Rady

lnformuję, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śtąska. Szczegółowe
informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone są w Biuletynie lnformacji Publicznej

pod

adresem

,

na oficjalnej stronie Miasta oraz na tabticy ogłoszeń

w budynkach Urzędu Miasta

Wymagane dokumenty

naleĄ składać w siedzibie Urzędu Miasta za

poŚrednictwem

Biura Obstugi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śtąska, adres: plac Jana Pawta ll 6, 41-7O9 Ruda Śtąska

i

w zamkniętych kopertach, na której kandydat umieszcza swoje imię

nazwisko oraz adres i numer

telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: ,,KONKURS NA STANOW|SKO KIEROWNIKA

zoz w RUDzlE ŚlĄsnr.l z slEDzlBĄ PRZY ULlcY PoKoJU
w terminie do dnia ż2 oażdziernika 2019 r.

PRzYcHoDNl REJoNoWEJ sP
lub za pośrednictwem poczty

Dokumenty kandydatów, które wptyną po

4",

wrlej okreŚlonym terminie nie będą rozpatrywane.

O rozpatrzeniu oferty nadesłanej pocztą będzie decydowata data stempla pocztowego.

Rozpatrzenie zgtoszonych kandydatur nastąri w Urzędzie Miasta Ruda ŚtąŚka, pokój nr ż11,

placJana Pawła ll6, wdniu 29 października ż019 r. o

godz.'l5:00.

O terminach indywidualnych rozmów kandydaci zostaną powiadomieni

Materiaty informacyjne

o stanie

!

telefonicznie.

prawnym, organizacyjnym

i

ekonomicznym podmiotu

leczniczego udostępniane będą w Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ut.Pokoju 4 w Rudzie Śtąskiej,
pokój nr 20 ( pokój Pielęgniarki Koordynującej) w godzinach od 13:00 do '16:00 do dnia

żżpażdziernika 2019 r.
O

wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od dnia ostatniego

posiedzenia komisji konkursowej.
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