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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11, 48 - 317 Korfantów (zwanym dalej OCR) 

ogłasza  konkurs  na  stanowisko: 

Dyrektora ds. Medycznych Opolskiego Centrum Rehabilitacji  

w Korfantowie Sp. z o.o. 

 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

ul. Wyzwolenia 

48-317 Korfantów 

II. Stanowisko objęte konkursem: 

Dyrektor ds. Medycznych Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 

III. Wymagania kwalifikacyjne kandydata na wskazane stanowisko: 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata: 

1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia  

w dziedzinie medycyny; 

2) co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza; 

Ponadto kandydat powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

IV. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:  

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,   

4) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej; 

5) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 

6) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,  

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, 

zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz 

zajmowania stanowiska Dyrektora ds. Medycznych ; 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji  w Korfantowie Sp. z o.o.”; 

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w 

niniejszym ogłoszeniu.  

Wymagane dokumenty kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może złożyć kandydat za pomocą 
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własnoręcznego czytelnego podpisu, składającego  się z imienia i nazwiska; na prośbę komisji 

konkursowej kandydat może być zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów;    

V. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: 

Aplikacje z adnotacją na kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych 

Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.” należy: 

1. przesłać w zamkniętych kopertach na adres: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., 

ul. Wyzwolenia 11, 48 - 317 Korfantów 

albo składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Prezesa Zarządu. 

2. Termin składania dokumentów upływa w dniu 22 grudnia 2020 r. W przypadku wysłania 

aplikacji drogą listowną decyduje data wpływu do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 

Sp. z o.o.; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane); 

3. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają 

uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.  

VI. Informacje dot. udostępnienia materiałów: 

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich 

materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Powyższe materiały udostępnione są na stronie 

www.bip.ocr.pl 

VII. Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. 

O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną 

powiadomieni indywidualnie. 

VIII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

Kierowanie pracą pionu medycznego zgodnie z ustalonym dla niego zakresem zadań, a w 

szczególności: 

1. planowanie i organizacja pracy pionu medycznego; 

2. nadzór kierowniczy nad pracownikami pionu medycznego; 

3. monitorowanie i kontrola realizacji umów; 

4. przewodniczenie zespołowi ds. jakości; 

5. opracowywanie procedur wykonawczych dla pionu medycznego; 

6. kontrola prawidłowości wykonywania świadczeń zdrowotnych  

7. współpraca z pionem ekonomiczno-finansowym w zakresie projektowania  

i realizacji planu finansowego spółki, kontroli i rozliczeń umów; 

8. planowanie i realizacja planu finansowego spółki w zakresie świadczeń zdrowotnych; 

9. reprezentowanie Spółki na podstawie udzielonych przez Prezesa Zarządu pełnomocnictw; 

10. przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek 

organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Zarządu. 

IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
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W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym 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 (zwane dalej RODO), informujemy że: 

a. Administratorem danych osobowych kandydatów na ww. stanowisko jest Opolskie 

Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., przy ul. Wyzwolenia 11, 48 -317 

Korfantów. 

b. W sprawach zwianych z przetwarzaniem danych osobowych kandydaci mogą 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych listownie pod adresem administratora lub 

elektronicznie na adres rodo@ocr.pl 

c. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celach: 

i. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Dyrektora ds. 

medycznych w Opolskim Centrum Rehabilitacyjnym w Korfantowie Sp. z o.o.; 

ii. archiwizacji. 

d. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:  

i. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

ii. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

e. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy lub do czasu 

wycofania zgody, o ile wycofanie zgody nie będzie skutkowało naruszeniem przepisów 

prawa. 

f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje brakiem 

możliwości uczestnictwa w procesie naboru.  

g. Kandydatom przysługuje prawo do: 

i. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

ii. do usunięcia danych osobowych; 

iii. do przenoszenia danych, gdy dane te są przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany; 

iv. do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania; 

v. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

h. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

i. Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu 

podjęcia jakichkolwiek decyzji oraz profilowania. 

 

 

Korfantów, dnia 10.12.2020 r.      Prezes Zarządu 

                   Wojciech Machelski 


