Ą
konkurs na staaowisItg
zastępcy dyrelctora ds. Iecznigtwa
rr Ośradk0Hehahilitacii Uzależnionych Doren
im. Berty Trusiewicz w Różewcu
Knniłurs zostanie prznptorła&ony w oparciu o rozporządzenie Minisra Zdruufl]az dnia 6 luĘ§o 2G'l2 r rlv sprawie
sposobu pneprowa&ania lronkarsu na nielłtóre sbnowi§ka kierownicze w podmiocio lecznierlm ilŃędącym
,1
pnedsłębiarcą (Dz U_ z 201 2 r_ por 82}, rozponqd&nła Mini§lra, Zdrowia z dnia 2,1 listopada 201 § r anieniające
rozponą&enir w sprarłlie spsobu pneprowa&ania Łonlłlrsu na niekńre stfinwiska lieroviniue w podmi*
cie bńiezym nisbę@cym pnedsiębłorcą rozponądzenie MinEtra Zdrołia z dnia 20 lipła 2011 r_ w sprawie
lualifikacii wymaganyłh od pęcownikow na povcz*gó|nych rodza}ach stanowisk W podmiotach leczniczych
nie będąclch pzadsiębiorcami iDz_U. z 201 1 t nr 15] poz 89§} art 46 u§,Ł 2 u§&tiry z dnia 15 lfii€rila 2Sl1 r
o dziahlłościleczniczei {Dz.U_ z 2015 l pm. 61 8, ze zrn_} oraz regu[amir pnepmwadzenia konlilfsu.

.
.

Kandydat nt staacwłs|to z-cT dyrekton ds, ,lerznigtlitla vJ 9§odhl Fehabilitanii Uzależniunygh Doren ry Ró,
żewcu wirien spetnić następuiące wymagania lwaliłltacyine:
posiadać Vnit zawodov,ry lekarza,
Mul specia[sry fub specia{izacię |l stopnia W dziedżnie BsychiaBtl,
prawo wykorrywania zavlodu w Rzeczpospolitai Pols*iei,
pgsiadać co najmnlej ośmiłle,tnistaź pracy z osobami ualeźnionyml łd środkóvł psychoaktywnych i osobami
r:za|nżnionymi od śrcdMw psychoakty,łmych z iednocztsnymi zabuztniami psychicmymi. a ponadlo
Bięci0igt li staź pracy fla §tanorłislęch kinrcwniczych liv plańWkEDh sluóy zdrowia

2,

WTmalania pcżądane:

1_

.
-

.
.

znajomośćpn€pi§ów prawa dołyczących funkcjonorłania podmiotó,łl lsczniczych,
zna|omość zasad gospodarki linansowej w podmiotach lecmiczych,
umieiątność §prawnej organizacji pracy i zarządzania zespnlsm,
keatywncść, sarnodzielność,komunikarywność,
zdginościmsnedżerskie_

3, Wymagane doku:nant1:

. podanie o pnyięcie na §tanowi§tc 0biętt kGłklrssm WraZ Z adrgsEm p0§Zly €l8ktronicrlei celem poirform+
wania o czynnościach zwiąanych z postępowaniem konlfirsolvym,
. dokum*nly strłierdzająre kwaliIrłacje zawndowĘ wyrrmgane do zajmowania starnwislła,
. d0lfirfl8r,ł potwierdzający pnwg wy|$nyrłania nwodu,
. opisany paez kandydala irźEbi€g pracy zawodowtj vłraz z dok§mentami potwier&ającymi wymagany s§Ż prapracy, a w przypadlo: gdy trwasbsilnek pracy, zaśrłŁdczenie w}6tav/Eons pnez pracodawcę},
cy
. inni{świadsclwa
dolfimeniy potvcierdzaiącs dorobek kwalilrkacie załvodowe kandydffi, w F;:n miejsna okes świadczenia
pmcy na §taE0wiskach kiemwniłzych,
. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
, oświadczenieo:
i

i

niekaralności za pvewinienia nwoGowe oraz oświadczenie, że nie tołzy się prreciwko Łandydatowi
po§Ępowanie karne,
*
6mku przeciwwskaza]i Zdro$/orlych do wykonyvr*nia pracy na stanawi§|il Za§Ępcy -dyreki}ra ds_ lełz*

*

niclvrra samodzielnego publiczne§o zaldadu opieki zdrcwotne},
wyraźeniu zgody na pnefuarzanie danyclt osobo\,vych dla potzeb postępowania konlolrsorvegn. zgodnie
,1997
r_ a ochronie danych osobowych {Dż. U_ z ż01 § r poŁ Zl.3S,ze lm.|
z usuwą z dnia 29 sierpnia
postępowania
konkurso,ł,ego na stano$i§ko objęte ninieiszym Łołlarsem_
w celach prztpmwadzenia

Dokumenty przedioźone pnez kandydala winny być kerokopią pośviiadczoną za zgodnośó z ory9inatem_ Dostatecżnym eiemsntsm ponłierdzaiącym zgodnłśćz ory§inaler* iest wla§noĘcmy czytf lny podpis na kserokopii. Na
prgśbę Komisii kafidydat is§t obo|Viąany pnedsbwió oryginalVłch dolomenilóW_
1łymagane dakumenty nalą zlołć wtnrmini€ d0 dilia 3l§łistnia2017 r. w§is&iŁie OśrOGka lub pneslac paalą
na adńs: Ośradek 3ehŃilitacii iżalrżnionych Domn im_ Berty Tlusiewicz SP ZOZ Róźeuiec 1, 1"l§00 Yllłgorzewo. Na kopmcie kandydat umieszoza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer tele{gnu l€nhklowego, a t8kŹe
adnokcję z dopiskiem _lfunlgrs na stanowi§kD zasiępcy dyrek{ora ds. lęcznictwa w OŚmdlff Doren h' BoŹew[u""
p0 Ęrminią nie bqdą
G nchowanin termłnu ztożnnia dofumeffów decyduje data ich wptywu_ tXerty, które uptyną
r0zpatryWanB. 0 t€rminie rozm0wy kwalifikacyinei kandydaci m§bną powiadomieni oGrębnym pismem.
tntórmicję o 5ianie praurnym, oĘanizacyinym i ekonomicmym podmiofu lecznięega, tj-: staĘ regutamin orgaaizacyiny, Żes{awienie konńkłiw z NFZ w ktach 20l 5 i 201 6, są do wgĘdu londydatów (z moźliwościąodPlahngo
wyko,nania kgpiiJ w siedzibie 0śro&aDoren, polłói nr2, tel. 87-427-6S39_
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