
 
Ogłoszenie 

 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby  w Tarnowie, 
ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w SP ZOZ w Brzesku. 
 
 Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych  
niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 nr 151, poz.869). 
 
Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu: 
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego 

stanowiska, a kandydaci na stanowiska z którymi wiąże się posiadanie prawa 
wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo, 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,  
4) zaświadczenie o niekaralności, 
5) inne dokumenty w szczególności  potwierdzające dorobek  i kwalifikacje zawodowe 

kandydata (np. kształcenie podyplomowe w zakresie zarządzania, znajomość obsługi 
komputera), 

6) kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę 
właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić 
oryginały dokumentów, 

7) kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego 
na dane stanowisko, 

8) w przypadku gdy kandydat składa opinię powinna ona być wydana przez  Naczelną 
Pielęgniarkę lub  Kierownika Podmiotu Leczniczego. 

 
 Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu 
są do wglądu kandydatów w Dziale Administracji Medycznej w  SP ZOZ w Brzesku.  
  
 Oferty wraz z dokumentami, należy składać osobiście lub listem poleconym 
w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres: Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 68, 
z adnotacją „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej”, z podanym na kopercie imieniem 
i nazwiskiem kandydata,  adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego.  
 
 Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 90 dni od dnia upływu 
terminu składania dokumentów.  
 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie. 
 
 
Brzesko, dnia 05 czerwca 2014r. 


