ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W BYDGOSZCZY

ul. Produkcyjna 13
(przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku - cały etat)
Do konkursu mogą przystąpić osoby z kwalifikacjami do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji
wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), tj:
1) posiadające prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mające tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie
medycyny;
3) mające ośmioletni staż pracy w zawodzie.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni przedstawić:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowania danego stanowiska oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo
wykonywania zawodu,
3. przebieg pracy zawodowej,
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
5. koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem,
6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione
nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą ukazania się niniejszego ogłoszenia,
7. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z ostatnich 3 lat pracy zawodowej.
Oferty z podaniem na kopercie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz nr telefonu,
należy składać w ciągu 30 dni od daty opublikowania, na adres:
Urząd Marszałkowski – Departament Zdrowia
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 416
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail,
adnotację „Nie otwierać” oraz dopisek „Konkurs na zastępcę dyrektora w Pogotowiu
w Bydgoszczy”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-84-39.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy:

1) administracji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
ul. Produkcyjna 13;
2) Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Plac Teatralny 2, Toruń.

