
 

 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, 

ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław 

 

 

1. Wymagania niezbędne – kandydat powinien posiadać: 

1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie 

medycyny, 

2) prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) minimum 8 letni staż pracy w zawodzie, 

4) wiedzę w zakresie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania 

podmiotów leczniczych, 

5) dobry stan zdrowia. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum 

Opieki Medycznej w Jarosławiu wraz z podaniem adresu e-mail kandydata, 

2) kwestionariusz osobowy z opisanym przebiegiem pracy zawodowej, 

3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

stanowiska objętego konkursem, tj.: tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty  

lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny, prawo wykonywania zawodu 

lekarza na terytorium RP, minimum 8 letni staż pracy w zawodzie, 

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe 

kandydata, 

5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  

z pełni praw publicznych, 

6) zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż w miesiącu lutym 2016 r.), 

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku 

objętym konkursem, 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, 

9) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku  

z uczestnictwem w konkursie. 

Wszystkie złożone dokumenty muszą być oryginałami, z wyjątkiem wymienionych 

w pkt 3 i 4. Dokumenty przedłożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone 

przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Kandydaci zobowiązani są do 



posiadania oryginałów dokumentów do ewentualnego okazania na wniosek komisji 

konkursowej. 

 

3. Miejsce i termin złożenia ofert: 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, w Biurze Podawczym  

Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (parter, pokój Nr 1), w godzinach pracy Urzędu  

lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (decyduje data wpływu do 

Urzędu) w terminie do dnia 5 września 2016 r. 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu 

kontaktowego oraz adres e-mail wraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Zastępcy 

Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, ul. 3 Maja 70,  

37-500 Jarosław”. 

4. Udostępnianie materiałów informacyjnych: 

Regulamin przeprowadzenia konkursu jest dostępny na stronie: 

www.jaroslaw.samorzady.pl. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym  

i ekonomicznym podmiotu leczniczego udostępnia upoważniona przez Zarząd Powiatu 

Jarosławskiego Pani Irena Stysiał - Główny księgowy w Centrum Opieki Medycznej  

w Jarosławiu, w budynku Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 70,  

w każdą środę w godzinach od 12.00 do 14.00. 

5. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd 

Powiatu Jarosławskiego.  

6. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dni od daty 

zakończenia przyjmowania dokumentów. 

 

 

http://www.jaroslaw.samorzady.pl/



