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Pielęgniarki Anestezjologiczne do udzielania świadczeń zdrowotnvch
w zakresie procedur leczenia bólu
SP ZOZ w Mońkach.
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?”

bez bolu

[. Kandydaci ubiegający się o oferowane stanowisko, powinni spełniać
następujące wymogi kwalifikacyjne: Dyplom w zawodzie pielęgniarka,
preferowane Wykształcenie wyższe plus kierunkowa specjalizacja lub kurs
kwalifikacyjny oraz prawo wykonywania zawodu (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od
pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011 nr 151, poz.896).
Proponowana forma zatrudnienia - d o w 0 n a.
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II. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko objęte ofertą.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe.
3.

Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, tj. świadectwo pracy lub
zaświadczenie o zatrudnieniu.
5.

Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje
zawodowe kandydata, lub ich kopię poświadczone za zgodność z oryginałem
przez kandydata.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

celu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Pielęgniarki
Anestezjologicznej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur
leczenia bólu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Mońkach, Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki.
w

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat
umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotacje
o treści: „Oferta na stanowisko Pielęgniarki Anestezjologicznej do udzielania świadczeń
zdrowotnych w obszarze procedur leczenia bólu w Samodzielnym Publicznych
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki”.
do 07 września 2020 roku
osobiście lub przez pocztę, w terminie
(o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do SP ZOZ w Mońkach), pod
adresem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach,
Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki.
Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba SP ZOZ
w Mońkach, Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w terminie siedmiu dni
od upływu terminu na skladanie ofert. O terminie rozmów kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w postępowaniu kwalifikacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
do
kwalifikacyjnego
celu
postepowania
przeprowadzenia
dokumentach
mnie
w
przeze
zatrudnienia — Pielęgniarki Anestezjologicznej do udzielania świadczeń zdrowotnych
Mońkach
w zakresie leczenia bólu Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w

data podpis Kandydata
i

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
i Rady
1
Parlamentu
Europejskiego
art.13
ust.
rozporządzenia
z
Zgodnie
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dyrektywy 95/46/WE
informuje, że:

(UE) 2016/679
przetwarzaniem
oraz uchylenia
zwane —:RODO

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, z siedzibą przy Al. Niepodległości 9,
191100 Mońki
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: sekciaorganizacyina@szpital-monki.h2.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji i przyszłych
rekrutacji.
Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji CV
nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Osoby zainteresowane udziałem w procesach rekrutacji prosimy o zamieszczanie
na swoim CV klauzuli o treści:

]. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

2.

3.

4.
5.
6.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych
rekrutacji”.

„

7. Posiada Pani prawo do żądania od administratora dostępu o danych osobowych, prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ~ Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.
Zapoznałem się

:

..................................

data i podpis Kandydata

