
OGŁOSZENIE

Komisja konkursowa powołana  celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika
Oddziału  Kardiologii  z  Pododdziałem  Intensywnej  Opieki  Kardiologicznej  zgodnie
z Zarządzeniem nr 57/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów:
 podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 dokumenty potwierdzające kwali ikacje,
 aktualne prawo wykonywania zawodu,
 w przypadku posiadania tytułu naukowego - dyplom potwierdzający nadanie tego tytułu,
 zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub świadectwo pracy,
 opisany przebieg pracy zawodowej,
 oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skar-
bowe. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przewinienie zawodowe. Oświadczam,
że nie toczy się wobec mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne.”

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przepro-
wadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,

 inne dokumenty i opinie według uznania kandydata.

Kandydaci powinni posiadać następujące kwali ikacje:
 posiadanie tytułu specjalisty II stopnia specjalizacji w dziedzinie kardiologii,
 posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w zawodzie lekarza na stanowisku specjali-

sty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08.08.2018 r. do godz. 12:00
w Kancelarii Głównej pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

ul. Aleja Legionów 10
41-902 Bytom

Przy  ustalaniu  terminu  złożenia  oferty  decyduje  data  wpływu  oferty  do  Kancelarii  Głównej
Szpitala.

Na  kopercie  kandydat  powinien  umieścić  swoje  imię  i  nazwisko  oraz  adres  i  numer  telefonu
kontaktowego, a także adnotację:

„Konkurs na stanowisko Kierownika Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej. Nie otwierać przed 09.08.2018 r. przed godz. 13:00”.

  
Termin  rozmowy  kwali ikacyjnej  oraz  rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur  nastąpi:



09.08.2018  r.,  godz.  13:00  w  siedzibie  Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  nr  4
w Bytomiu przy ul. Alei Legionów 10, Gabinet Dyrektora Naczelnego.


