
                                                                            

OGŁOSZENIE 

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 

ogłasza konkurs na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”                             

w Łodzi 

Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba: 

1) posiadająca tytuł zawodowy lekarza, 
2) posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny, 
3) posiadająca prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej, 
4) posiadająca co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.  

 
Wymagania pożądane:  
 
            1) posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych              

w placówkach służby zdrowia, 
            2) posiadanie znajomości przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów 

leczniczych, 
3) znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych, 

  4) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem, 
5) kreatywność, samodzielność, komunikatywność, 
6) zdolności menedżerskie, 
7) nie posiadanie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie. 

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: 
 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, 
            2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania 

danego stanowiska, 
3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza, 
4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, 

           4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata  
poświadczone za zgodność z oryginałem (dokumenty przedłożone przez 
kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest 
własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę komisji konkursowej  
kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów), 

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczenia wobec niego zakazu 
wykonywania zawodu, zawieszania prawa wykonywania zawodu, ograniczenia 
prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

            6) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. 

 



Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu                   
i numeru kontaktowego z adnotacją o treści:” Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora             
ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi.  
 

Oferty będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi 

przy ul. Felińskiego 7, II piętro, dział administracji, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w 

godz. 8:00-15:35 w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. O zachowaniu terminu 

złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert wynosi do 45 dni po upływie terminu składania ofert. 

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu z podaniem godziny zgłoszenia się na 

konkurs kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie). 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego 

Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi będą udostępnione w miejscu składania ofert                     

tj. w Łodzi przy ul. Felińskiego 7, II piętro, dział administracji, pokój nr 6 od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00-15:35. 

 

 

 

 


