DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko
Kierownika Sekcji ds. Pracowniczych
WSSZ. im. dr Wł.Biegańskiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby,
która:
1) posiada wykształcenie wyższe i doświadczenie zawodowe - 3 lata pracy w kadrach lub
wykształcenie średnie - 5 lat pracy w kadrach,
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
kierownika,
3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Wymagania pożądane
 Znajomość systemu ochrony zdrowia;
 znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych – preferowane będą
osoby, które przez co najmniej 2 lata pracowały w jednostkach służby zdrowia.
 obsługa komputera w środowisku Windows, umiejętność pracy w programach: Open Office,
Word, Excel, Power Point


komunikatywność, sumienność, sprawność, kreatywność, inicjatywa, dobra organizacja czasu
pracy, wysoka kultura osobista.

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj.
dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez
pracodawcę potwierdzające staż pracy).
3. Opisany przebieg pracy zawodowej.
4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5. Oświadczenie o niekaralności
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i
dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji
konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Tryb składania ofert
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie do dnia 10 września 2018 r.
(decyduje data wpływu) na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5,
Dział Organizacji i Szkoleń I piętro, pok.15.
z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Kierownika Sekcji ds. Pracowniczych”.
Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu
kontaktowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Data publikacji:4.08.2018 r.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym Szpitala można znaleźć na stronie internetowej
www.bieganski.com.pl

