Załącznik 1
do Zarządzenia nr 31/2017 Rektora PWSZ w Nysie z dnia 07.03.2017 r.

FORMULARZ KONKURSOWY
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie / Instytut Pielęgniarstwa
MIASTO: Nysa
STANOWISKO: instruktora
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu, pielęgniarstwo
DATA OGŁOSZENIA: 13.09. 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09. 2017 r. do godz. 15:00
LINK DO STRONY: bip.pwsz.nysa.pl
SŁOWA KLUCZOWE: pielęgniarstwo onkologiczne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych na
kierunku praktycznym, jakim jest pielęgniarstwo, tj. prowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych
z zakresu pielęgniarstwa ,w tym z zakresu opieki paliatywnej. Kandydat poprowadzi dyplomantów w pisaniu
prac licencjackich na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.
Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 z późn. zm.),
w Statucie PWSZ w Nysie oraz:
- posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
- legitymują się tytułem magistra pielęgniarstwa,
- posiadają specjalizację lub co najmniej rozpoczętą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
paliatywnej lub pielęgniarstwa onkologicznego,
- mają 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie,
b) Curriculum Vitae,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym,
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego,
f) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu.
Oferty należy przesyłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS, lub składać osobiście.
Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2017 r.
Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych
przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883)".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

