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kwalifikacje zgodnie z Rozporządz"rri.- Ministra

Zdrowia

z

dnia
20IipcaZOILr.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk pracy w podmiotach lęczniczychniebędących przedsiębiorcami (Dz.
U. Nr l5I,poz.896).
Kandydaci zgłaszający się rta konkurs powinni złoĘćdokumenĘ okręślonew
rozporządzęniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierowniczę w podmigcie heczniczym
niebędacym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012.182):
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podanie o prryjęcie na stanowisko objęte konkursem;

dokumenĘ stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiską
dokument potwierdzający prawo wykonywani zawodu;
opisany przez kandy data przebieg pracy zawodowej ;
inne dokumen§r, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikację zawodowe kandydata;
kopie dokumentów, o któlych mowa w pkt. 4 powinny byó poświadczonę za zgodnośó z
oryginałem, prry crym poświadczeniemoze byó dokonanę przez kandydata; na prośbę
właściwegopodmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawió oryginĄ

dokumentów)

.

oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczonego wobec niego zakazll wykonywania
zawodu, zawieszęnia pra]ila wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
oświadczenie, że kandydat wytaża zgodę na przef}ratzanie danych osobowych w celach
przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

DokumenĘ, o których mowa wyżęj kandydaci składają w terminie
14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:
Sa

modzielny Pu blic zny Zespół Za|dadów Opieki Zd rowotnej
w Wyszkowie
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07 -200 Wyszków
z adnotacją na kopbrcie

,,KONK(JRS - na stąnowis;ka Pielęgniarki Oddziąłowej

iąłu N eonato l o giczne go "
oraz ruazwiskiem, imieniem i adresem korespondencyj nym.
O ddz

Przewidywany termin rozpatrzenia zg]oszonych kandydatur
- do 14 dni po upływie tęrminu składania ofert
rniejsce: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Gen. A. E. Fieldorfa ,,Nila" I5l7,07-410 Ostrołęka
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznympodmiotu
lęczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładónv Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie u1.. KEN 1

