
OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala  Ogólnego w Kolnie ogłasza otwarty  konkurs na stanowisko

Kierownika  Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Stanowisko: Kierownik Działu Farmacji 

Miejsce wykonywania pracy: Dział Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie, 

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno

Wymiar etatu: 1

Liczba  wolnych miejsc pracy :1

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. czuwanie  nad prawidłowym tokiem pracy i  organizacją pracy Działu Farmacji  w Szpitalu
Ogólnym  w  Kolnie, polegające  między  innymi  na  przyjmowaniu,  wydawaniu,
przechowywaniu  i  identyfikacji  produktów  leczniczych  i  wyrobów  medycznych,  oraz
udzielaniu informacji o lekach;

2. kontrolowanie  gospodarki  lekami  w  Szpitalu nadzorowanie  zgodnie  z  receptariuszem
szpitalnym i bieżącymi zarządzeniami

3. prawidłowe  prowadzenie  dokumentacji  formalno-prawnej  zgodnie  z  odpowiednimi
procedurami i przepisami prawnymi

4. bieżące kontrolowanie ważności leków i wyrobów medycznych
5. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanej  z Działem Farmacji
6. systematyczne kształcenie oraz prowadzenie procesów kształcenia

II. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne
1. staż pracy w aptece min. 5 lat  lub 3 lata w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu 

farmacji szpitalnej , klinicznej bądź aptecznej.
2. prawo wykonywania zawodu farmaceuty
3. umiejętność obsługi urządzeń aptecznych i biurowych,
4. bardzo dobra organizacja pracy własnej
5. umiejętność pracy w zespole
6. odpowiedzialność
7. sumienność
8. terminowość
9. wysoka kultura osobista
10. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa w praktyce
11. rzetelność
12. dyspozycyjność



III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. CV i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. oświadczenie  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  korzystaniu  z  pełni  praw

publicznych, 
4. kopie dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, 
5. kopia dowodu osobistego, 
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku, 
8. opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat takie posiada).
9. inne  dokumenty,  w  szczególności  potwierdzające  dorobek  i  kwalifikacje  zawodowe

kandydata.

IV. Termin składania dokumentów:

od 10.08.2015r. do 27.08.2015r.

V. Miejsce składania dokumentów:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

VI. Pozostałe informacje:

Wymagane  dokumenty aplikacyjne  należy składać  w zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  „Dotyczy
naboru na  stanowisko Kierownika Działu Farmacji Szpitala Ogólnego w Kolnie”  w siedzibie
Szpitala Ogólnego w Kolnie w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r. do godz. 15:00. 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje
data  wpływu  w  Sekretariacie)  oraz  niekompletne  nie  będą  rozpatrywane.  Dokumenty  złożone  
w  aplikacji  nie  będą  zwracane.  Po  zakończeniu  naboru  oferty  osób  niezatrudnionych  zostaną
zniszczone.

Zastrzegamy  sobie  możliwość  kontaktu  jedynie  z  wybranymi  kandydatami  oraz  prawo  
do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Kandydaci  zakwalifikowani  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  o  terminie  rekrutacji.  Informacji  
o  wyniku  naboru  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  http://www.szpitalkolno.pl/  oraz
udostępniona na tablicy ogłoszeń Szpitala Ogólnego w Kolnie. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu: 86 278 24 24 wew.335 lub osobiście w Sekcji Służb Pracowniczych Szpitala
Ogólnego w Kolnie(Administracja, pokój nr 4)


