Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
zatrudni pracownika na stanowisko:

inspektor ds. zamówień publicznych
Wymagania:


wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja, ekonomia
(mile widziane studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych)
doświadczenie w pracy związane z przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań
związanych z udzielaniem zamówień publicznych
teoretyczna i praktyczna znajomość Ustawy- Prawo zamówień publicznych




Główne obowiązki:


kompleksowa obsługa postępowań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych

Wymagane dokumenty:


CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych – Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności




Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 13.04.2018 r. na adres mailowy:

rekrutacja@e-szpital.eu
***************************************************************************************

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
zatrudni pracownika na stanowisko:

magistra farmacji
Wymagania:











wykształcenie wyższe farmaceutyczne (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych
oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)
umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem
samodzielność, dokładność, odpowiedzialność
umiejętność pracy w zespole
łatwość przyswajania nowych standardów pracy
znajomość technik pracy aseptycznej oraz procedur przy wytwarzaniu produktów
leczniczych w warunkach aseptycznych
umiejętność posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku
umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
umiejętność pracy z wykorzystaniem wsparcia systemu informatycznego
staż pracy w aptece szpitalnej będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty:





CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
– Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)
Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
Oświadczenie o niekaralności
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 13.04.2018 r. na adres mailowy:

rekrutacja@e-szpital.eu
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

