
 

Zarząd  Powiatu  Brzeskiego ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego 

  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 

w Brzegu, ul. Mossora 1 

 

 
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art. 46 pkt 2  ustawy z dnia          

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) Zgodnie z §12 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze  w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.z 2012r., poz.182) - zgłoszenie do 

konkursu powinno zawierać : 

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem ; 

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska: 

     -  dokument potwierdzający wykształcenie wyższe 

     -  dokument potwierdzający co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone 

        studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy. 

3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ; 

4. Inne dokumenty,  w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata  

   (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem); 

5. Zaświadczenie o niekaralności . 

6. Oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia      

    29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach  

    związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.  

 

Termin składania ofert  - do 31.03. 2014r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach umieszczając na nich imię, nazwisko, adres do korespondencji  

oraz adnotację : Konkurs na stanowisko Dyrektora Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu, na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20. 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.      

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie. 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można  uzyskać w Wydziale Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, II  piętro, pok. 21, tel. 77/ 444 20 44 

 

 

 


