Zarząd Spółki pod firmą Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w
Konstancinie-Jeziorna przy ul. Wierzejewskiego 12, niniejszym ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza
Roeflera w Pruszkowie.
I. Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wybór Dyrektora Medycznego
Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie przy ul.
Warsztatowej 1 w Pruszkowie.
II. Kandydat na Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza
Roeflera powinien spełniać następujące wymagania:
1) legitymować się tytułem zawodowym lekarza;
2) posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
3) posiadać minimum 3–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania personelem
medycznym w Szpitalu i/lub kierowaniu Odziałem Szpitalnym;
4) posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prawidłowego
wykonywania obowiązków Dyrektora Medycznego Szpitala, w szczególności
w zakresie znajomości problematyki lecznictwa zamkniętego, jego organizacji i
zasad finansowania.
III. Termin i miejsce przyjmowania ofert
Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach,
w terminie do dnia 8 września 2021 r. do godz. 12.00. Za termin złożenia dokumentów
uważa się datę faktycznego wpływu oferty do Kancelarii Spółki.
Oferty można składać osobiście w Kancelarii Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12
w Konstancinie-Jeziorna, budynek główny Szpitala, parter, z dopiskiem „Oferta na
stanowisko Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza
Roeflera – jednostki organizacyjnej Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji
„STOCER” Sp. z o.o.” - postępowanie Kwalifikacyjne PK 1/2021 – nie otwierać.”, bądź
przesłać na adres: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., ul.
Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
IV. Data otwarcia ofert
Oferty zostaną otwarte w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 13:00.
V. Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne,
będą przeprowadzane w terminie od dnia 13 września 2021 r. do dnia 14 września 2021
r., w ustalonych z kandydatami godzinach, w siedzibie Spółki przy ul. Wierzejewskiego 12
w Konstancinie-Jeziornie, w budynku głównym Szpitala, na I piętrze, w gabinecie Członka
Zarządu Spółki..
VI. Zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:
1) doświadczenie zawodowe kandydata,
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2) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza
Roeflera w Pruszkowie,
3) organizacja działalności leczniczej w Polsce systemów jakości i akredytacji w ochronie
zdrowia.

VII. Oferta powinna zawierać:
1) CV zawierające szczegółowy opis przebiegu kariery zawodowej kandydata;
2) list motywacyjny wraz z koncepcją pracy na stanowisku Dyrektora Medycznego
Szpitala Kolejowego im dr. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie;
3) poświadczone przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzające:
a) kwalifikacje zawodowe: dyplom lekarza, prawo wykonywania zawodu,
świadectwo specjalizacji , ew. świadectwa
ukończonych studiów
podyplomowych,
b) dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – w tym posiadanie 3–letniego
doświadczenia w zakresie zarządzania personelem medycznym w Szpitalu i/lub
kierowaniu Oddziałem Szpitalnym;
4) podpisaną przez kandydata klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Dyrektora Medycznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego,
w każdym czasie, bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.
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załącznik nr 1

Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (dalej „ogólne
rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:













administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, adres
e-mail: kancelaria@stocer.pl
administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
 przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego przez
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.
 zawarcia z Panią/Panem umowy i wykonania tej umowy – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i
wykonywania umowy
 prowadzenia dokumentacji księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną
przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego
interesu
administratora;
uzasadnionym
interesem
administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz
obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.
Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy.
Bez podania danych zawarcie oraz wykonywanie umowy nie jest możliwe.
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych.
Taki Kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail iod@stocer.pl
dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe podane w związku z zawarciem umowy będą
przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
UODO (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.
........................................................
Data i podpis
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