
 

 

 
Dyrekcja SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,  

ul. Aleja Legionów 10 –  zatrudni  

 

Pełnomocnika ds. Jakości 

Pełnomocnika ds. Akredytacji 

 
Wymagania: 

•      Wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie ochrony zdrowia, medycyny,    
      jakości), 

•      Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania jakością, 
•      Znajomość standardów jakościowych dla podmiotów leczniczych (ISO,    

     akredytacja), 
•      Umiejętność organizowania pracy własnej i delegowania zadań (umiejętności   

      analityczne i organizacyjne), 
•      Samodzielność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole. 

 
 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.: 

• Wspieranie uzyskiwania certyfikacji i akredytacji, 

• Koordynowanie planów poprawy jakości i weryfikacji postępów 

• Wdrażanie działań projakościowych, 

• Planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie audytów wewnętrznych, 

• Koordynowanie działań szkoleniowych dla pracowników szpitala w obszarze     

            jakości. 

Wymagane dokumenty: 

1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany; 
2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany; 

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 

1. Osoby zainteresowane zatrudnieniem proszone są o składanie listu 

motywacyjnego oraz CV wraz z klauzulą „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.                                       

a Rozporządzenia 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych                          

w moim CV/liście motywacyjnym dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez 



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  Nr 4 w Bytomiu”  w Kancelarii Głównej 

Szpitala mieszczącej się   w Budynku E (parter) – wejście od Alei Legionów 10 , 

41-902 Bytom w godzinach 07.30 – 15.00 do dnia 18.03.2022 r.  

2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane o wynikach 
naboru oraz o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 

Telefon kontaktowy: 

(32) 396 46 10;11 – Dział Kadr 
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