Konkurs ofert na wolne stanowisko lekarza ZRM
Data zamieszczenia: 05.02.2019
Dyrektor
Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 7
działając na podstawie art. 18, 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (
Dz.U.2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza:
Konkurs na wolne stanowisko lekarzy ZRM w ilości 300 godzin w miesiącu
w SPWSPR w Gorzowie Wlkp.;
umowa cywilnoprawna w ramach praktyki lekarskiej od 15.02.2019 r. z możliwością przedłużenia
na kolejny rok lub na czas nieokreślony.
1. Niezbędne wymagania:
należy
• posiadać specjalizację/tytuł specjalisty (lub ukończyć co najmniej drugi rok specjalizacji)
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,
chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub
pediatrii,
• przepracować 3000 godzin jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole
ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć
szpitala, ale rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do
1 stycznia 2018 r.
2. Wymagane dokumenty kserokopie:
* oferta wraz z proponowaną stawką godzinową i deklarowaną liczbą godzin w miesiącu,
* dyplom lekarza,
* prawo wykonywania zawodu,
* dyplom potwierdzający specjalizację lub oświadczenie o specjalizacji w toku (co najmniej dwa lata),
* zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
* zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku lekarza,
* polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub
oświadczenie oferenta o zawarciu takiej polisy z obowiązkiem jej przedłożenia w dniu ewentualnego
podpisania umowy,
* oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
* zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru indywidualnych
specjalistycznych praktyk lekarskich lub rejestru podmiotów,
* oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
powyższej i innych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
3. Miejsce i termin składania ofert:

ofertę należy złożyć w terminie do 15.02.2019r. do godziny 12.00 w siedzibie SPWSPR
w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 7.
Otwarcie nastąpi w dniu 15.02.2019r. o godzinie 13.00. Wszystkie oferty złożone po
terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Umowa zostanie podpisana z Oferentem, który spełni warunki udziału w konkursie
i zaoferuje najniższą cenę za godzinę pracy.
Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej:
www.ratmed-gorzow.pl oraz na tablicy informacyjnej SPWSPR przy ul . Kazimierza Wielkiego 7
w Gorzowie Wlkp.
Zastrzega się prawo negocjowania ceny udzielanych świadczeń zdrowotnych, odwołania
konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym
zakresie.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie SPWSPR w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 7 lub pod numerem telefonu 95 727 80 60 w godz 7-14.
Dyrektor
Andrzej Szmit

