
Dyrektor Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu

ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone
w części I pktl załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151,
póz. 896), oraz w niniejszym ogłoszeniu:

I. Wymagane kwalifikacje:

l. tytuł zawodowy lekarza,
2. tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
3. minimum ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza,
4. prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Wymagania dodatkowe:

l. preferowana specjalizacja w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub
rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej
lub ukończony minimum drugi rok specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej
lub balneologii i medycyny fizykalnej w trakcie specjalizacji,

2. doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym, znajomość
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2018 r., póz. 2190 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. póz. 2069) oraz Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji
medycznej (Dz. U z 2018 r. póz. 941),

3. wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności CRR
KRUS w Jedlcu,

4. znajomość orzecznictwa w KRUS oraz trybu kwalifikacji i realizacji świadczeń
rehabilitacyjnych w KRUS,

5. znajomość zagadnień z zakresu zdrowia publicznego,
6. znajomość systemów jakości stosowanych w pomiotach leczniczych w Ochronie

Zdrowia,
7. umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
8. komunikatywność oraz kreatywność.

III. Wymagane dokumenty:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
l. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego

stanowiska:
a) dokument potwierdzający tytuł zawodowy lekarza,
b) dokument potwierdzający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia
c) dokumenty potwierdzające minimum 8-1etni staż pracy w zawodzie lekarza (np.

kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu)^
d) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.
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3.
4.

5.

6.

opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata,
oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu
wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa
wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. lecznictwa w CRR KRUS w Jedlcu według poniższego wzom:

„ Wyrażam zgodą na przetwarzanie
przeprowadzenia postępowania konkursowego
ds. Lecznictwa w CRR KRUSw Jedlcu. "

moich danych osobowych w celach
na stanowisko Zastępcy Dyrektora

f)

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.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w CRR KRUS
w Jedlcu w szczególności:

l. kreuje i ustala program rehabilitacji leczniczej wg obowiązujących standardów,
2. kiemje i nadzoruje pracą podległego personelu medycznego,
3. dba o zabezpieczenie opieki oraz dyżury kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, odpowiada

za efektywnie wykorzystany czas pracy lekarzy oraz za prawidłowe sporządzanie
harmonogramów stanowiące gwarancję zabezpieczenia opieki medycznej,

4. nadzomje dokumentację pacjentów prowadzoną przez lekarzy zatrudnionych w CRR,
5. sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych działów w sprzęt

i materiały medyczne,
6. kieruje szkoleniami podległego personelu medycznego,
7. rozpatruje i załatwia skargi oraz wnioski dotyczące opieki medycznej,
8. analizuje i weryfikuje materiały dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

i innych jednostek służby zdrowia.

V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

l. oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt III kandydaci
składają w zaklejonych kopertach do CRR KRUS w Jedlcu osobiście w biurze
Kierownika Działu Administracji (I piętro) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Biuro Kierownika Działu Administracji
Centrum Rehabilitacji Rolników

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów

2. na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu
kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Zastępcy
Dyrektora ds. Lecznictwa w CRR KRUS w Jedlcu",

3. termin składania ofert upływa w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia
- tj. upływa w dniu 16.04.2019r. o godzinie 10 . - liczy się data wpływu do biura
Kierownika Działu Administracji -1 piętro w CRR KRUS w Jedlcu.
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VI. Informacja dot. udostępnienia materiatów:

Kandydaci mogą uzyskać do wglądu jednakowe dla wszystkich materiały infonnacyjne
o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, bezpośrednio w siedzibie
Centrum - biuro Kierownika Działu Administracji (I piętro), tel. 62/ 76 16 250, 76 16 252
wew. 202 w dni robocze w godz. 09:00 - 14:30.

VII. Warunki pracy:

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa będzie zatmdniony na podstawie umowy o pracę zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 póz. 2190 z późn. zm.).
Zasady wynagradzania według obowiązującego Regulaminu wynagradzania w CRR KRUS
w Jedlcu.

VIII. Miejsce i termin rozpatrzenia zgloszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od upływu terminu
składania ofert. O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w CRR KRUS w Jedlcu
ul. Spacerowa l, 63-322 Gołuchów.

IX. Koszty udziału w konkursie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na strome Biuletynu Informacji Publicznej
podmiotu tworzącego tj. www.krus.gov.pl, BIP Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Jedlcu tj. www.iedlec.nowybip.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie
CRRKRUSwJedlcu.
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Dyrektor CRR
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