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kwalifikacje zgodnie. z Rozporządzeniem Ministra Zdtowia z dnia
2a lipca}Dll t. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczegóĘch
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach lęczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.
U. Nr 15I,poz.896).
Wymaeane

Kandydaci zg}aszający się na konkurs powinni ńoĘć dokumenty określonew
tozpotządzęniu Ministra Zótawia z dnia 6 lutego 2aI2 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kięrownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012.182):

podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkrnsem;

1.

dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiską
dokument potwierdzający prawo wykonywani zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenĘ, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za zgodnośćz
2.

oryginałem, przy czym poświadczenie moze byó dokonane przez kandydatą na prośbę
właściwegopodmiotu lub.komisji konkursowej kandydat jest obowiąany przedstawió oryginaĘ

dokumentów,
oświadczęnie kandydata o braku prawomocnego orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu, zawieszęnia'prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu

6.

7.

lubzakazlzajmowaniaokreślonegostanowiska;
oświadczenie, że kandydat wyrńa zgodę na ptzetvłatzanie danych osobowych
przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
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Dokumenty, o których mowa vłyżejkandydaci składają w terminie
14 dni od dnia opublikowania ogłoszęniana adres:
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KONKURS - ną stanowislro PołożnejOddziałowej
Oddziału Ginelrologiczno - P ołożniczego"

oraz nazrviskiem, imieniem i adresem korespondencyjnym.

,

Przewidywany termin rozpatrzenia zgloszonych kandydatur
- do 14 dni po upĘwię terminu składania ofęrt
miejsce: siędziba Okręgowej IzĘ Pielęgniarek i Położnych
uL Gen. A. E. Fieldorfa,J.Iila" I5l7,07-410 Ostrołęka

O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
MateriĄ i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomiczn}m podmiofu
lęczniczego możma uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego
Zespofu Zat<ładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. KEN 1

,

