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KBnkurs na stanowislto
zastępcy §yrektrra ds. Iecznictwa

w CIśrgdlru Rehabilitacji Uzależnionych Dgrea
im" Berly Trusie$ri§z w §óżewcu

ł{Onkur§ Zo§ianie przeprcwadzony w cpartiu o rmporządzenie Mini§ya Zdro}łlia Z dnia 6 bftgo ż012 r. w §prawiB
SPO§ObU Pneprowadzania kcnkursu na nieklórę §ianowska kisrBwrlczr w pMmiocin tecixczym nieĘiąłyrn
Pnedsiębi*reą {az.U z 2ł12 r. płz, 182), rozprzą&enia Mlnistra Zdrowia z dnia 21 lis&pada złig l zrnleiń{ce
rczporządzenie Yf §prawe sposobu pneprnwadzania konkurx na nisldór8 stanoyyislę kierwvnicze rł pndriio-
cie leczni§Zym niehEdącym pzedsiębicrtą, rozpanądzenir Mini§tra ZdrOWia z dnia 20 lipła ż011 l_ ,1* §praw§
hłlalńkadi YYmagałych od pracowników na po§zczagó}nyih rodzajach §lanowi§k w §cdmiotach l*czniczych
niebędącycł gł*dsiębinrcami iDzU. z2011 r, nr151 poz,8s6i ari łoust zustawyzdnia 15kwistnia2011 I
o dzialalności ltrzałłłe;1 {*7.u. z2*15 r. poz. §18, ze zm } oruz iąularrrn prz*prowadzenia lonŁursu.

1. Kandydal na §ta*Owi§ko z-ry dyreklora ds. launielwa *l §śrgdltłl Rehabilltacii tŁależnhnych §onn x §ó-
źewcu łłinie n sp€ln ió nastqp{li ą§e wyrnaga nia Łwa?il'ikacyi*e:. po§i§dać ł,tul zawodowy |ek*rza,. §ńilt speejali§E lub specjalrzację lt slopniaw dziedzłie psychiatrii,. ptawo wykanlvania.eawo,da w Rzeczpospolitej Polslłiej,

' Posiadac co na}mniej ośmiłlptnł staź pracy z osabarni uzaleznionymi ad śrudków psychoaĘwnych i osabami
uzaleŹnlcnYmi cd ślodków psychoakiywnych z iednoczesnyrni zabuzełiami psyciłitkymi, a pońa*o, pięcio'slni slal pracy ila sknowiskach kterowniczych w placówkach sluźty złrtwia

?. Wynagania po-Ędane:
. znaiomość prztpisów prawa doty§zą§ycł lunkciolłowania podmiotów ls€z*iczyń,. majomo§ć zasad gospodarki finansłweiw podmiatach leczniezyct},. uinisjętneśc sprawm| orgarłzacji pracy izanądzanła ze§poł§m,. keatyłrność, sarncdzie|nośc, kłmunilłalywność.. zdotnłścimenedzsrsldg_

3. Wymagane dok§mgnly;
' P0danh o PzYlęcie na stancłęisko objęle konkursem vlraz zadresem pocztyelektronicznei ceiem poinformo-

wania o crynno§riach zwiąanych z pe§tępy{ani€m konkursawym,, doklrntn§, sn§ierdząące kwalilikacje zawodowe wymagane do zajmowanta siansłvi§lfi,. dokumeni pofwiardz*jący prawo w$anyiłffnia zawodu,, opisany przłe kaMydata prze§ieg pracy zalvodowe| wraz z dckumentamł patwimtża;ącpni qrmagany slaż pra-
cY {Świadec§łła pracy, a w przypedku gry trwa §to§ilnęk pracy, zaświadcienie wysńwime pizar pniouańę1,, inne dskamenV połrterdzająre dgrabek i k}łlalifikacje zawodowe lanlyoam, w tył* mig}scei gkts świaoez§§lia
pracy na stanowi§ka§li ki9r0wni§Zych,. aktaaine zaświadczefiie ł niakalnlności,. oświadezenie o:

* fiiekara}n,Ńc| za pne,łvinienia ławodowe graz gświadczenie, z€ nie tocry §ię prccivrko kafidydal$wi
pOstępowanie k*rne,

" lraku Pneciuwskazań zdrown{nych do wykonywania pracy na §tanowi§k§ za§tępcy ą/r&§ra ds, lecż_
nittwa samotlzielnery publicznąo zaldadu opielo zdrowotrci

" vryraz*niu Z§Od'! nap{ZetvłariŻnie danych O§§b0wych dła pobzeb postępowania kanlalrsowego, zgodnie
Z U§taWą z dnia 29 sicrpnia 1Sg7 r. o ochrtnie danych asobowyłh {Dr"U. z 2015 r. pnz" fi§o, ze an.}
w cslaffh Plzeprowadzenia po§tqpo\ryania konkursowegł na slanowisiio objęte ninięi§zyrn kałklrsem_

&okunren$ P{Z€dioŹOne prz*ż kanrydata wiłny być kwłkopią pnświadczo*ą ra z§Odfio§ć z ołygina§m_ Dmta_
{8§zn}rm eł€mentem p*firyiBrdzeiącym zgodnł§ć z oryginalem jesl wlasrnęczny czyt*rry pocpis ńi kseroknpii. Na
prOśbę Kołisii kanrydat ie§ł obłwirysr}y pn*d§tawrc oryEiłłly tyetr łol$meniÓw.
t|{ynagane dolurłełty naleiy zlożyć.rł tenninie do daia EmaiaŻQt7l w e iedzi§ie 0śrad*a lub pneslać poelą
na adrPs: 0Środęk RehaŁilitacji Uzaleźnianyth §oren im, §srly Tru§iewacz §P ZOZ Różerłiec t, l1-ołg fuęgo-
rnwo- Na k0Psfcie kaadydat umieszcza swoje imię i nazwjsko oraz adres i numer lelefłnu łłontańnwegł, a dke
adn0tżOię z doPiskiem 

"Konłrurs na slanowisko zastępcy dyr*ktłra ds" lgemictwa w Ośrodku t}łren w &óźsw§łJ"
0 Zafh0waniu lsrmirłu ŻaŻenia dolłrnentów decydup dau ich wBlywu, 0fBrty, którs wptyną po tBrminig, nłe będą
r0zFairWan8. 0 tefrłlnie rozmłwy kwalilikac$nei kandydacizos€ną powiadłmienl §drębŃ pismem"
ln{łrmacje o §lanif; plawnym, organizacyinyrn i ekł*ornicmym płcm'ńu płzniuego, ti_: statut mgulamin organi_
ża§yiny, Z§§tawisnie k0firakó$/: NfZw latach 2015 iżOl§, są do wgląda xanłyoatowlz moillwol*ąłodńg0
wykanania kopii} w siedzibie 0śrgdka Daren" pgkój nr 2, tet. 87.{ż7-§łi-39.
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