OGLOSZENIE

0 KONKURSIE

Zarz~d Powiatu w Olesnie
oglasza konkurs na stanowisko
dyrektora Zespolu Opieki Zdrowotnej \\' Olesnie

1. N azwa i adres podmiotu leczniczego

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olesnie, ul. Klonowa L 46-300 Olesno
2. Informacja 0 zasadach udostt(pniania material6w informacyjnych 0 stanie prawnym,
organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego
Materialy n10zna uzyska6 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olesnie, ul. Klonowa 1,
46-300 Olesno, pok6j nr 113 (sekretariat), w dniach od poniedzialku do piqtku w godzinach
800_1400 (m tel. 34/35097 00).
3. Stanowisko objt(te konkursem
Dyrektor Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olesnie, ul. Klonowa L 46-300 Olesno
4. Wymagane kwalifikacje kandydata
Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olesnie n10ze przystqpi6
osoba, kt6ra spelnia wyn1agania okreslone wart. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z p6in. zln.), tj.:
1) posiada wy ksztalcenie wyzsze,
2) posiada wiedz~ i doswiadczenie dajqce r~kojmi~ prawidlowego wykonywania
obowiqzk6w dyrektora,
3) posiada co najmniej pi~cioletni staz pracy na stanowisku kierowniczym albo ukonczone
studia podyplomowe na kierunku zarzqdzanie i co najmniej trzyletni staz pracy,
4) nie zostala prawomocnie skazana za przest~pstwo popelnione umyslnie.
5. Zarz~d Powiatu w Olesnie informuje, iz zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z p6in. zm.) kierownik
podmiotu leczniczego nieb~dqcego przedsi~biorcq nie moze podejn10wa6 innego
zatrudnienia bez wyrazonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzqcego.
6. Wymagane dokumenty od kandydat6w:
1) podanie 0 przyj~cie na stanowisko obj~te konkurseln,
2) dokulnenty stwierdzajqce kwalifikacje zawodowe WYlnagane do zajmowania
stanowiska obj~tego konkursem,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) ilu1e dokumenty, w szczeg6lnosci potwierdzajqce dorobek i kwalifikacje kandydata,
5) informacja 0 kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datq nie
wczesniejszq niz n1iesiqc przed dnien1 zgloszenia do konkursu,
6) oswiadczenie kandydata 0 braku prawon10cnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
Vvrykonywaniazawodu lub zakazu zajlnowania okreslonego stanowiska,
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