
DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” 

ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole 

ogłasza konkurs na stanowisko  

Zastępcy Dyrektora  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu 

1. Wymagane kwalifikacje: 

1) Preferowany tytuł zawodowy lekarza z zakresu: Medycyny Rodzinnej, internista, pediatra 

lub tytuł specjalisty w zakresie działalności SP ZOZ „Centrum”: ginekologii i położnictwa, 

gastroenterologii, neurologii, dermatologii, okulistyki, otolaryngologii, Medycyny Pracy. 

Zastępca Dyrektora będzie pełnił również funkcje lekarza w SP ZOZ „Centrum” w ramach 

posiadanej specjalizacji.  

2) Co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie. 

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: 

1) Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 

2) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska 

objętego konkursem, 

3) Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, 

4) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej w szczególności potwierdzający 

wymagany staż pracy, 

5) Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 

6) Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania 

zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu 

lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzania postępowania konkursowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

Dokumenty przedłożone w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić 

oryginały dokumentów.  

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają osobiście 

lub listownie (decyduje data wpływu) na adres: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole 

w terminie do dnia 11 luty 2019 r. do godz. 14.30 w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ „Centrum” 

pok. 317. 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Zastępcy 

Dyrektora w SP ZOZ „Centrum” w Opolu . 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer 

telefonu kontaktowego. 

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ „Centrum”, 

tj. Statut SP ZOZ „Centrum”, Regulamin organizacyjny SP ZOZ „Centrum”, Sprawozdanie finansowe 

za 2017 r. i 11 m-cy 2018 r. SP ZOZ „Centrum” będą udostępniane kandydatom w siedzibie SP ZOZ 

„Centrum”, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole, tel. (77) 40 20 398, w godz. 7.30 – 14.30 w dni robocze. 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od upływu składania ofert. 

Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts


 

 


