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Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
w Katowicach
ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice


DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
w KATOWICACH

ogłasza konkurs na stanowisko
 
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

w niepełnym wymiarze czasu pracy – pół etatu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2  i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 430), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (t.j. Dz. U. nr 151, poz. 896),  ustawę z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 882) oraz regulamin komisji konkursowej.
Wymagane kwalifikacje kandydatów:
	tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie  medycyny,
	co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.


Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,
	dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska  objętego  konkursem,
	dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
	opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,
	inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające  dorobek  i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
	pisemną koncepcję pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
	oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
	oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia).


Wymagania dodatkowe:
	znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej,

	znajomość przepisów kodeksu pracy,
	znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
	znajomość przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i aktów  wykonawczych,
	znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu    leczniczego,
	oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o braku wydanego wobec niego zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.


Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.
Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego  w Katowicach ul. Powstańców 52 - Sekretariat Dyrekcji I piętro, w dniach roboczych w godz. 700 – 1435 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,                       ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur : do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz oświadczenia kandydata o zapoznaniu się z informacją znajdują się w załącznikach.

40-024 Katowice, ul. Powstańców 52
Tel. +(48)  32 609 31 40,  609 31 29
fax +(48) 32 609 31 54
e-mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych WPR w Katowicach



                                                                    ………..……..………, ………..………………….…..
                                                              miejscowość, data
                                                                                                                                                                           

Oświadczenie kandydata
o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych*

…………..……..……………………………………………..…………………………………..……
imię i nazwisko


   
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora  ds. Medycznych Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.




..........................................................................
                            					                                 własnoręczny podpis













*w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.



Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych WPR w Katowicach


Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z 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 (dalej RODO) informujemy, że:
a) administratorem Pana/Pani danych jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach,                         z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice,
tel. (32) 609 31 40, fax: (32) 609-31-54, e-mail: wpr@wpr.pl,
b) w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się                    pod nr tel.: (+48) 669-954-378, e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl,
c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Podstawy prawne przetwarzania stanowią:
- art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  prac;
- podanie innych danych w zakresie wykraczającym poza zakres wskazany w art. 221 § 1 Kodeksu  pracy zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;
- jeżeli w złożonych przez Pana/Panią dokumentach zawarte zostaną dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane szczególnych kategorii, jak np. informacje dotyczące stanu zdrowia) konieczne będzie wyrażenie przez Pana/Panią wyraźnej, pisemnej zgody na ich przetwarzanie, (art. 9 ust. 2 lit. a RODO;  zgoda taka będzie mogła zostać odwołana w dowolnym czasie). Zarazem Administrator informuje, że nie oczekuje podawania tego rodzaju danych.
Pozostałe informacje:
- Pana/Pani dane mogą być udostępnione  innym podmiotom  upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
- w terminie 7 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji, podczas którego nie został/a Pan/Pani zatrudniony/a w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach, Pana/Pani dane osobowe  zostaną usunięte,
- ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                              lub ograniczenia  przetwarzania.  Ma Pan/Pani także  prawo  do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienie żądania usunięcia  danych  jest  równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacji. W celu skorzystania z praw, o  których mowa należy skontaktować się z administratorem   lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych,
- gdy uzna Pan/Pani, iż Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe  w Katowicach, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy jest obowiązkowe w tym sensie, że ich niepodanie skutkować będzie nieuwzględnieniem złożonej oferty w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych pozostaje dobrowolne.
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane profilowaniu.

