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Wójt Gminy Sędziejowice oglasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego OśrodkaZdrowia w Sędziejowicach,

1.

2.

Nazłva i adres podmiotu leczniczego, którego doĘczy konkursl
Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach
ul. Wieluńska 8, 98-160 Sędziejowice, powiat łaski, województwo łódzkie.
Zasady udzielania materialów informaryjnych.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sędziejońcach kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy
Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.00, w dniu 26 kwietnia do godziny 12.00, w pokoju nr 2.
Wszystkim kandydatom, udostępniane będą jednakowe materiały informacyjne
o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego ( Statut,
Regulamin organizacyjny, sprawozdanie finansowe za 2017 r.).

3.

Stanowisko objęte konkursem:
Kierownik Gminnego OśrodkaZdrowia w Sędziejońcach

4.

Wymagania kwalifikacyjne (art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalności le czniczej Dz.U . z 2018 r. poz. 1 60 z późn.zm.):
1 ) wykształcenie
wższe,
2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
kierownika,
3) co najmniej pięcioletni st?rż placy na stanowisku kierowniczym albo ukończone
studia podyplomowe na kierunłu zarządzanie i co najmniej trzyletni stń ptacy,
4) brak prawomocnego skazania za plzestępstwo popełnione umyślnie

5.

Wymagane dokumenĘ:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
stanowiska kierownika zakładu le czniczego,
3) dokument potwierdzający prawo wykonylvania zawodu
4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata, kopie tych dokumentów powinny byó poświadczone za zgodnośćz
oryginałem, przy czym poświadczenie moźe byó dokonane przez kandydata, na prośbę
właściwegopodmiotu lub komisji koŃursowej kandydat obowiązany jest przedstawió
oryginały dokumentów
6) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Kamego opatrzona datą nie
wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
7) ośńadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakaztl
wykonywania zawodu, zawięszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
8) oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika GOZ
w Sędziej owicach (Dz.U. z 20 1 6 r. poz. 922 z późn. zm.),

6.

Miejsce i termin zlożenia dokumentów.
Dokumenty określone w ogłoszeniu kandydaci zgłaszalący się do konkursu składają
w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Sędziejowice, ul, Wieluńska 6, 98_160 Sędziejowice,
w zamkniętej kopercie, na któĘ umieszczają swoje imię, nazwisko oraz adres i numer
telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
,,KoŃurs na stanowisko kierownika Gminnego OśrodkaZdrowia w Sędziejowicach'',
do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00.
W przypadku ofeń złożonych za pośrednictwem pocży decyduje data wpływu do
Urzędu Gminy Sędziejowice,
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7.

Informacja o terminie i miejscu konkursu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia koŃursu, na którym prowadzone będą
rozmowy kwalifikacyjne, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

8.

Przewidywany termin rozpattzenia zgłoszonych kandydatur.

9.

Przewidyrvany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - nie
od dnia upĘwu terminu składania dokumentów aplikacyjnych,
w budyŃu Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6.

p

óźniej ńż 7 dni

Informacja o wyniku konkursu.
Kandydaci biorący udział w koŃursie zostaną powiadomięni o wynikach konkursu
w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji koŃursowej.
Informacja o wyniku koŃursu będzie umieszczona na stronie intemetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice oraz na tablicach informacyjnych
Urzędu Gminy Sędziejowice i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.

Sędziejowice, 16 kwietnia 2018 r.
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