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DOA/4041/08/2018        Węgorzewo, dn. 21.05.2019r.

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

ogłasza KONKURS na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarek

w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie

Kandydaci  zgłaszający  się  do  konkursu  powinni  posiadać  kwalifikacje  określone

w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji

wymaganych  od  pracowników na  poszczególnych  stanowiskach  pracy w podmiotach  leczniczych

niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 Nr 151 poz. 896), t.j.: 

—  tytuł  magistra  na  kierunku  pielęgniarstwo  lub  położnictwo  i  studia  podyplomowe  lub  tytuł

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji

i  zarządzania,  lub  w  innej  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  oraz  minimum

3 lata pracy w zawodzie, lub

—  tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie

mającej  zastosowanie  w ochronie  zdrowia,  i  licencjat  pielęgniarstwa lub  położnictwa lub średnie

wykształcenie  medyczne  w  zawodzie  pielęgniarka  lub  położna  i  studia  podyplomowe,  lub  tytuł

specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji

i  zarządzania,  lub  w  innej  dziedzinie  mającej  zastosowanie  w  ochronie  zdrowia  oraz  minimum

3 lata pracy w zawodzie, lub

—  licencjat  pielęgniarstwa  lub  położnictwa  i  tytuł  specjalisty  w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub

promocji  zdrowia i  edukacji  zdrowotnej,  lub organizacji  i  zarządzania oraz  minimum 5 lat  pracy

w zawodzie, lub 

-  średnie  wykształcenie  medyczne  w  zawodzie  pielęgniarka  lub  położna  i  tytuł  specjalisty

w  dziedzinie  pielęgniarstwa  lub  promocji  zdrowia  i  edukacji  zdrowotnej,  lub  organizacji

i zarządzania oraz minimum 6 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w § 12  rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U.  z 2018, poz. 393), t.j.:
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1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2)dokumenty  stwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  wymagane  do  zajmowania  danego  stanowiska,

a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument

potwierdzający to prawo; 

3)  opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata; 

5)kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy

czym  po-świadczenie  może  być  dokonane  przez  kandydata;  na  prośbę  właściwego  podmiotu  lub

komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów; 

6)oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu,

zawieszenia  prawa  wykonywania  zawodu,  ograniczenia  prawa  wykonywania  zawodu  lub  zakazu

zajmowania określonego stanowiska.

Oferty  wraz  z  dokumentami  należy  składać  w  zamkniętej  kopercie  podpisanej  imieniem

i  nazwiskiem  wraz  z  adresem  i  numerem  telefonu  kontaktowego  raz  dopiskiem  -  „konkurs  na

stanowisko Przełożonej Pielęgniarek” w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,

pod  adresem:  Szpital  Psychiatryczny  SP  ZOZ  w  Węgorzewie,  ul.  Gen.  J.  Bema  24,  11-600

Węgorzewo.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  konkursu  można  uzyskać  w  siedzibie  Szpitala

Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie,  ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo lub pod numerem

telefonu 87 427 27 66.

Rozpatrzenie  ofert  przewiduje  się  w terminie  nie  dłuższym niż  30  dni  od  upływu terminu

składania  ofert,  w  siedzibie  Okręgowej  Izby  Pielęgniarek  i  Położnych  w  Olsztynie  przy  ul.

Pstrowskiego 14K.

O  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni

indywidualnie.

Agnieszka Szałko

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ
w Węgorzewie
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