ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
zaprasza do składania ofert na stanowisko
DYREKTORA
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
ul. Obrońców Wybrzeża 4, 76-200 Słupsk

Wymagane kwalifikacje na powyższe stanowisko określone są w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.).
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 393), tj. składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania
zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę
właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić
oryginały dokumentów;
6) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż
miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata

o braku prawomocnie

orzeczonego

wobec

niego

zakazu

wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8) oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, którego wzór zamieszczony jest
na stronie internetowej: www.bip.pomorskie.eu, w zakładce: „jednostki organizacyjne – oferty
pracy” (przy ogłoszeniu o konkursie).

Oferty z adnotacją “Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Zdrowia Psychicznego
w Słupsku – nie otwierać do rozpoczęcia posiedzenia Komisji Konkursowej” należy składać
w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym
i

numerem telefonu kandydata w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. w godzinach od
7.45 do 15.45 lub przesłać pocztą.
O dacie złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu (dot. również ofert
nadesłanych pocztą).
Do wysyłanych dokumentów należy dołączyć:
 oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami i zakazami wynikającymi z ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) i ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby
pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 ze zm.).
Informacje na temat wyżej wymienionych zakazów oraz wzór oświadczenia można uzyskać na stronie
internetowej: www.bip.pomorskie.eu, w zakładce: „jednostki organizacyjne – oferty pracy” (przy
ogłoszeniu o konkursie).
Materiały

informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Zdrowia

Psychicznego w Słupsku udostępnione zostaną na wniosek kandydata, złożony pocztą elektroniczną na
adres dz@pomorskie.eu.
Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia kandydatur – II połowa lipca 2019 r.

w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
w Gdańsku pod numerem telefonu (58) 32 68 266.

