
oGŁoSZENIE

Dyrektor samodzielnego PuŁ}licznego Zakladu opieki Zdrowotnej w Dzialdolvie
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

sPZoZ lv Działdo*'ie

I. Nazwa i adres podmiotu lcczniczego: Salnoc1zielny Prrbliczny Zakład opiekl
Zdrorr'otnej w Dzia1dorł,ie rr1' Leśna, ]-]-20o DZiałdoNo

l|. Stanolrisko objęte konkulsem: Zastępca Dyrektora ds' Ekonomicznych

III. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać \}} magania
kwalifikacyjnc:
. '\) (5,,l_lcś ]'e u),/</c cl'Unomic/nc'
. co najmnicj 5 lat doświadczenia na stŹrno\ł'isku kierowniczynl w tym co najnlniej

'] lata rv oc]rronie zdrorł,ia:
. bardzo dobla plaktyczna znajomość Zagadnień ekonomicznych olaz

obowiązu jących przcpisów prarva' rr, szczegóit'tości:
ustalvy Ż dnia 27 sierpnia 2009 roku o linansach publicznych (tekst
jednollty Dz'U. Z 2019 loku pozycja 869 z póŹn'Znr.) i aktów
urykonawczych do usta\ły;
uslaw) Z dnja 15 kwietnia 2001 roku o dzialalności lcczniczei (tękst
jednoIity DZ.l]' 2018 roku poz1''cja 2190 z późn.zn'r') i aktórł'
wykonirwczych do ustawY;

. bardzo dobra Żnajomość obs}ugi kołlputcla w zaklesie MS office;

. bardzo dobra organizacja pracy własne.j i zespołu'

IV. Opis st.nowiska:
Do oborłiązkórł' osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie rra1ezało między
innymir

r kształtolvanic i rea]iŻacja stntcgii llnarrsowcj firmy'
. nad7ór ncd plzygotowanjem sprawo7dań finirnso*ych oraz rirpońów,
o naclzór nad pŹygolorvfuiem Iocznego budżetu i planórł' u'ieloletnich oraz

konLrolowanie ich realjzacji.
. odpou,iedzialność Za tunkcjonowaDie kontroli weNnętżnej,
. optymalizowa ie Struklury kos7tó\Ą.i pozjomu majątku obroto\ł'ego, ocena projektó\\

irrrł'est'vcyInych,
o nadztir nad zachou'anienr płynności finansowej.
. konrakt}' i współpraca 7 audytolcm, bankami. firmami ubezpiec zcniow} lni.

inwesloturli oraz organami podatkowymj.
. nadzór nad pracą dŻiałóN: ]'inanso\ło-księgo\Ą'ego_płacowych. zamórvień publicznych'

V. Wyrnaganedokumenty:
. kwestionariusz osoborł1 dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pob]'anja na

st]'tlI1ie inte ctowej SPZjZ w Działdolvie r'r'rłrr''spzrlz<izia1dou'o.B! w zakladce|
Praca);

. kopje dokurnentóu' pot\'Vierdza.jących w'vkształcenic, dośrviadczenie zawodowe i
k\\'al ifi kacje zawodowe;

tLltu



oś\Ą,iadczenic o niekaralności Za przestępstwo popełnione unlyśInie;
ośwjadczenie' że nie jesl prcwadzone \łobcc kandydata postęporvanie za pŻestępstwo
przeciwko mieniu, plzcciwko obroto\.vj gospodarczemu! przeci\ł'ko działalności
inslytucji państwo\Ą'ych omz sanlo]'zadLl ter}.toria]nego. przeciu'ko wialygodności
dokun'rentów lub za pIŻeslępslwo skarbowe;
oświcdczelrie o braku prawol'nocnie orueczonego zzrkazrr pełnienia funkcji
kicromiczych związanych z clysponorl'anicm śroc1kan' pub1icznynli;
list motyrvacljny;
CV opatrzone ulasnolecznym podpisenr zar.lierające k]auŻu]ę o treści]
,Wy|ażam zgodę na przelrląrząnie nłoich danych u'o56y,ych zdvarlych \1) najLj
ofetcie pracy i ve łszy"^tkicł} za]qczonych da niej dokanent.1ch nd potrzcb! niezbęd e
do rea]izacji ploc?slł teklutdcji nc1 slLlnolliska Z-cy D.lrckt()rd Ds' Ekonamicznych w
Sunodzielnyłn Publiczą)m Ze|'pole Opieki Zdrolrtltnej v, Dzictldtntie"'

Ntiejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydató$' dokumentó$,:
osoby zaintelesou'ane prosimy o skłac1anie ap]ikacj1 zawierającej w]łnagane
dokumcntv z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora Ds.
Ekononiczn-tch'' w seketariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu opieki
Zdrowotnei w Dzia}c]olr,ic' pocztą na adles: SPZOZ \ł, Działdorvie, ul' Leśna 1,

l3-200 Działdowo' Termin składania of'ert uphwa 'iv dniu 31 marca 2020 r.

vl.

\'II. Terminrozstrzygnięciapostępowaniakonkulsowego:
P|zer'vidl.rvany termin fozpatżenia zgłoszon}ch kand)'datur określa się na 30 dni od
Upły\łU terninu składania ofefi' o dokładrrym termin]e imiejscu przcpro\\'adzenia
toznórv krrali1ikacyjnych kandydaoi uostaną po\ł'iadomieni indy$'idualnie' BędZic to
pief\ł'szl' etap konkursu. Kandydatom. którzv Zostaną wy}onieni w piel$ sŻ) m elapic
konkLllsu Zostaną przekazane mateliałv inlomac)'jne o sPZoZ W Działdowie omz
pżeplowadŻone zostaną ponowne lozmowy ku'aiifikac}'jne i negocjacje co do formy
zatNdnienia i lrysokości uposażenia. Na tei podstau'ic konkuts zostanie ostatccznje
fuZs1rzygnięt}''

VIII. Zgodnie z art' 13 ust. 1ogólnego RozpolŻqdzenio o ochronie Danych (RoDo) informujemy,
że:

1) adminlstratorem Pani/Pana danych osobowych jest 5amodzi€lny Pub lczny Zakł.d opieki Zdrowotnej
W DŻiałdow e p[y ! ]cy Leśnej 1l

2) kontakt z lnspektorem ochro|y Danych - iodo'ósproŻ_dŻia dowo.p ;

3] Pan/Pana dar,e osobowe plzetwarŻane będą w cetr rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora
d5' Ekonom cznych in]e będą udostępn aIe jnnym odb orcom;

4) Podstawn pretwarania Pan /Pana danych osobowych jest proces rekrutacjlj
5) Pani/Pana dane o5obowe prŻechowywane będą pż€Ż czas tlwania konk!rsu na stanoWisku oraz W

Wypadku wy8lan€8o konkUlsu pn€Ż czas trwan]a !moWy i czas Wymag.ny prz€Ż pnepi5y prawd
6) pos ada P.nl/Pan plaWo do żądania od adminlstlatora dostęp! do danych o5obowych, prawo do ich

sprostowania, UsLrnęc. lub ogranicŻ€nia przetWalŻ.n]a, praWo do Wnlesienl. spżeciwL] Wobec
przetwarŻania, praWo do przenosŻenia danych, prawo do cofnięcla zgody W dowolnym rnomencle;

7)

E)

e)

nra Pani/Pan pr.wo wnieslenla ,kargido organu nadzorczego;
podan]e danych osobowych jen ob ]gatorYjn€ W oparci! o prŻepi5y pr.Wd a W pozostałym zakresi€ jest

Pani / Pana dane osobowe ne pod€ga]ą z!!tornatyzowanlLr podejmowani! decyzji, w tym

DŻialdowo , dn . 18 luty 2020 r'


