
 

 

    

 
 
 
 

Szpital Miejski w Zabrzu Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 

przy ulicy  Zamkowej 4, 41-803 Zabrze 
 

ogłasza Konkurs na 
 Położną Oddziałową Oddziału Położnictwa i Ginekologii 

Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. 

 
     
 Szczegółowe warunki Konkursu zawiera Regulamin  Konkursu na 
 stanowisko  Położnej Oddziałowej Oddziału Położnictwa i Ginekologii   
 Szpitala Miejskiego w Zabrzu dostępny na stronie: www.szpitalzabrze.pl 
 BIP/ Oferty Pracy  
  
 Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko Położnej 
 Oddziałowej Oddziału Położnictwa jest spełnienie następujących 
 kryteriów:  
 

1) Wykształcenie wyższe w zakresie położnictwa, 
 2) Osoba niekarana, korzystająca z pełni praw publicznych, 
  
 Do aplikacji należy dołączyć kopie wszystkich dokumentów 
 potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata, a w 
 szczególności: 
 
 1) Kserokopię dowodu osobistego,  
 2) Dyplom ukończenia studiów  
 3) Kwestionariusz Osobowy  
 4) Zaświadczenie o niekaralności 
 5) Oświadczenie o braku przeciwskazań do  wykonywania funkcji  
   Położnej Oddziałowej Oddziału Położnictwa i Ginekologii   
 6) Program Zarządzania Oddziałem Położnictwa i Ginekologii  
 7) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe 
 

Aplikację należy złożyć w terminie  do dnia 3 października  2014 roku 
do godz. 15.00. Aplikacje złożone po w/w terminie będą nie 
rozpatrywane   

 
 Procedura  konkursowa składa się z trzech etapów: 
 

1. Etap pierwszy – pisemny – polegający na złożeniu przez kandydatów 
pisemnej oferty objęcia funkcji Położnej Oddziałowej Oddziału 
Położnictwa i Ginekologii wraz z wymaganymi  dokumentami  oraz 
Programem Zarządzania Oddziałem  Położnictwa i Ginekologii. 
Aplikację należy złożyć do 3 października 2014 roku. 

 
2. Etap drugi – ustny – polegający na przeprowadzeniu przez Zarząd 

Szpitala  indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami. 
Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną ustalone telefonicznie z 
kandydatami  w terminie  do 7 października  2014 roku. 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. Etap trzeci – polegający na ocenie kandydatów oraz wyborze 
kandydata na stanowisko  Położnej Oddziałowej Oddziału 
Położnictwa i Ginekologii. 
 

O udzielenie szczegółowych wyjaśnień na temat zasad i przebiegu 
procedury konkursowej należy się zwracać wyłącznie pisemnie do 
Zarządu  Szpitala, kierując w tym celu do Zarządu stosowne pisma 
przyjmowane przez Sekretariat Zarządu Spółki przy ulicy Zamkowej 4 w 
budynku  Dyrekcji - I piętro pokój 2.07. 

   
 
 
            Zarząd Spółki Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. 
 
  
 


