PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W OPOLU
Na podstawie par. 33 ust. 4 Statutu PMWSZ w Opolu
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych
ogłasza konkurs na Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych
Wymagania:
 co najmniej tytuł zawodowy magistra położnictwa,
 zatrudnienie w Wydziale Nauk Medycznych, a w Uczelni jako podstawowym miejscu
pracy,
 posiadanie specjalizacji w zakresie położnictwa lub bycie w trakcie jej realizacji,
 doświadczenie zawodowe w charakterze położnej powyżej 10 lat,
 doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
.
Okres sprawowania funkcji od 1 lutego 2019 roku do 30 września 2019 roku.
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Nauk Medycznych.
2. Podanie o przyjęcie na funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych.
3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i naukowej (CV).
4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do pełnienia funkcji.
5. Wykaz osiągnięć dydaktycznych i zawodowych.
6. Świadectwa pracy.
7. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
8. Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku
pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
aktualnej rekrutacji – brak powyższego zapisu skutkować będzie nierozpatrywaniem
złożonych dokumentów.
10. Oświadczenie o niekaralności.
Zgłoszenie do konkursu wraz z kompletem dokumentów należy przesłać/złożyć osobiście
w zamkniętej kopercie i ze wskazaniem funkcji objętej konkursem, na adres:
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
(Biuro Dziekana Wydziału Nauk Medycznych p. 208)
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole.
Termin składania dokumentów upływa dnia 23 stycznia 2019 r.
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W OPOLU
Rozmowa z kandydatami i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 24 stycznia 2019 r. O
godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Komisja zastrzega sobie
prawo do zaproszenia na rozmowę tylko tych kandydatów, którzy zostaną wybrani na
podstawie analizy dostarczonych dokumentów.
O wynikach konkursu zainteresowani powiadomieni zostaną przez przewodniczącego komisji
konkursowej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Brak złożenia kompletu dokumentów w terminie stanowi wystarczającą podstawę
do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

