
OGLOSZENIE 0 KONKURSIE

NA STANOWISKO ZASTEPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
- NACZELNEGO LEKARZA

Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
ill. Sw. Jozefa 53-59

87-100Toruii



Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziafalnosci leczniczej (Dz.U.2016.1638 t.j.

ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu

na niektore stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebe.dacym przedsi^biorca^ (Dz.U.2012.182 ze zm.),

Dyrektor Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z siedziba^ przy ulicy Jozefa 53-59,

87-100 Toruh, oglasza konkurs na stanowisko Zaste.pcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Naczelnego Lekarza.

Ogfoszenie niniejsze zamieszczone zostato na stronach internetowych: BIP Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa

Kujawsko-Pomorskiego, BIP Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewodzkiego

Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Kandydaci zglaszajajsy si§ do konkursu powinni spelniac wymogi okreslone w cz^sci I pkt 1 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracownikow na poszczegolnych rodzajach

stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebe,dacych przedsi^biorcami (Dz. U. Nr 151, poz, 896), tj.:

I. Wymagania niezbe.dne:

1. posiada tytut zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytut specjalisty lub specjalizacj§ II stopnia w dziedzinie

medycyny,

2. posiada co najmniej osmioletni staz pracy w zawodzie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza na temat realizowanych zadah i przepisow dotyczacych dziatalnosci Wojewodzkiego Szpitala

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

2. Komunikatywnosc oraz kreatywnosc.

3. Umieje.tnosc organizowania pracy i rozwiazywania konfliktow interpersonalnych.

III. Wymagane dokumenty:

1. Zyciorys(CV).

2. Podanie o przyje_cie do pracy na stanowisko Zast^pcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Naczelnego Lekarza.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopie dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe i staz pracy.

5. Kandydaci skladajq. oryginaly lub poswiadczone za zgodnosc z oryginalem, przez sktadajc[cego ofert^

kserokopie tych dokumentow. Na prosbe. Komisji konkursowej kandydat jest obowia^zany przedstawic

oryginaly dokumentow.

6. Oswiadczenie stanowia^ce zata^cznik do ogtoszenia.

IV. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:

Zast^pca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za merytoryczny nadzor i koordynacj^ swiadczeh

zdrowotnych w szczegolnosci:

1. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podlegtych jednostek i komorek organizacyjnych

w celu zapewnienia nalezytej opieki medycznej,



2. utrzymanie na odpowiednim poziomie udzielania swiadczeh zdrowotnych,

3. dbanie o zabezpieczenie w niezbe.dny sprze_t medyczny,

4. dbanie o wlasciwe relacje ekonomiczne w podleglych jednostkach organizacyjnych,

5. analizowanie mozliwosci rozbudowy bazy diagnostycznej dla celow lecznictwa i szkoleniowych oraz

sprawowanie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem aparatury i sprze.tu,

6. podejmowanie decyzji organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, inwestycyjnych, kadrowych i innych

w podieglych komorkach organizacyjnych,

7. kontrolowanie wykonania wydanych zarzadzeri, instrukcji, regulaminow i innych przepisow regulujacych

dzialanie Szpitala,

8. zaplanowanie i zabezpieczenie dzialah medycznych na wypadek zaistnienia sytuacji zagrozenia

kryzysowego,

9. systematyczne dazenie do utrzymania nalezytego standardu jakosci swiadczenia uslug zdrowotnych

poprzez stawianie wymagah i egzekwowanie dokladnego wykonania zarzadzeii i polecen przez podlegly

personel,

10. ustalenie zasad wspotpracy jednostek i komorek organizacyjnych w procesie leczenia,

11. nadzor nad dokumentacja, prowadzona, w podleglych jednostkach i komorkach organizacyjnych,

12. organizowanie zespolow zajmujacych sie. zbieraniem i przetwarzaniem danych w zakresie epidemiologii,

zachorowari, zgonow i innych wskaznik6w zdrowotnych.

V. Miejsce i termin sktadania wymaganych dokumentow:

1. Aplikacje z adnotacj^na kopercie ,,Konkurs na stanowisko Zast^pcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Naczelnego

Lekarza" nalezy sktada£ w zamknie.tych kopertach w Sekretariacie Wojew6dzkiego Szpitala Zespolonego im,

L. Rydygiera w Toruniu lub przeslac poczta. na adres: Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera

w Toruniu, ul. Sw. Jozefa 53-59, 87-100 Toruh (decyduje data wpiywu; aplikacje, ktore nie wplyna^w ponizej

okres~lonym terminie nie be.da, rozpatrywane).

2. Na kopercie nalezy zamie6ci6: nazwisko, imie. oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

3. Termin skladania dokumentow uptywa w cia^u 10 dni od dnia ukazania si§ ogtoszenia, tj. 20 listopada 2017

r. ogodz. 10:00.

VI. Informacja dotyczaca udost^pnienia material6w:

1. Wszelkie materialy informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym znajduja. sie. na

stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego

im. L, Rydygiera w Toruniu, Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L, Rydygiera w Toruniu,

VII. Termin i miejsce rozstrzygnie.cia postepowania konkursowego Rozpatrzenie zgloszonych kandydatur nastapi

w terminie do 30 dni od uplywu terminu skladania ofert. 0 dokladnym terminie i miejscu przeprowadzenia

rozmow kwalifikacyjnych, kandydaci zostana^ powiadomieni indywidualnie.



Zal^cznik

Oswiadczenie

W zwiazku z przystapieniem do konkursu na stanowisko Zast^pcy Dyrektora ds. Lecznictwa - Naczelnego Lekarza

Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, niniejszym oswiadczam, ze:

nie zostatam/em skazany prawomocnym wyrokiem sa^du za umyslne przest^pstwo scigane z oskarzenia

publicznego lub umyslne przest^pstwo skarbowe,

nie podlegam okreslonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska z-cy

kierownika zaktedu opieki zdrowotnej,

nie bylam/em karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk zwiazanych z

dysponowaniem srodkami publicznymi

wyrazam zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa^z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celach zwiazanych z

przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Zast^pcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

i§ i nazwisko, data


