REKTOR
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Klinicznego im ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy
ul. Karowej 2
Nr ref. APK/1210/36/2015
Wymagania dotyczące kandydatów:
tytuł zawodowy lekarza,
tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie lekarza,
co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku
kierowniczym,
posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa szpitala klinicznego, w szczególności
znajomość problematyki lecznictwa zamkniętego, jego organizacji i zasad finansowania,
niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt. 4 ustawy o działalności leczniczej,
Dodatkowym atutem będzie:
doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w szpitalu klinicznym realizującym
zadania naukowe i dydaktyczne
Pisemne oferty powinny zawierać:
zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: dyplomu ukończonych
studiów wyższych, dyplomu ukończonych studiów podyplomowych, kopia aktualnego prawa
wykonywania zawodu, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego,
kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego,
kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego,
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej (zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.),
Termin składania ofert do 30 października 2015r. do godz. 15:00
Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do Kancelarii Uczelni.
Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu,
numeru telefonu kontaktowego, adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej” oraz numeru referencyjnego niniejszego
ogłoszenia, w następujący sposób:
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
lub złożone osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Kancelarii Uczelni (pok.9)
Informujemy, że:
rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie nieprzekraczającym 60 dni
od upływu terminu składania ofert,
materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci
będą mogli uzyskać w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej, przy ul. Żwirki i Wigury 61
w Warszawie, pok. 620, tel. 0 22 57 20 442,
skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
złożonych dokumentów nie zwracamy.

