
 

KOMIUNIKAT 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi informuje, iż składanie ofert w 

sprawie naboru na stanowisko: specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek 

i położnych zostało przedłużone do dnia 28 października 2014 r. do godz. 12:00  

 

 

 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi  

poszukuje osoby do pracy w biurze OIPiP  

na stanowisko: 

 

specjalisty ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

 
Wymagania niezbędne (konieczne):  
 

 wykształcenie wyższe /kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo/, 

 aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, 

 minimum 5- letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej, 

 znajomość zagadnień związanych z organizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek  

i położnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 

 umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office /Excel, Word/, 

 umiejętność sporządzania pism, dokumentów, informacji, zestawień itp., 

 

 Wymagania dodatkowe (pożądane): 

 

 posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura 

osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, 

umiejętność współpracy, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, rzetelność, 

 umiejętność obsługi urządzeń biurowych /drukarka, fax, skaner/, 

 umiejętność korzystania z komunikacji internetowej, 

 obowiązkowość przy realizacji zadań. 

 

Warunki pracy: 

 

 wymiar czasu pracy: pełny etat – 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, 

 zatrudnienie - umowa o pracę – na zastępstwo 

 przewidywane zatrudnienie: od 29.10.2014 r. 

 

Wymagane dokumenty: 

 

 list motywacyjny wraz z CV 

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  

 kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, 

 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe, 

kwalifikacje i umiejętności,  

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w składanych dokumentach dla potrzeb przeprowadzanego naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./.  

 

 

 

Wymagane dokumenty na ww. stanowisko należy składać w terminie do 

28.10.2014 r. do godziny 12.00 w sekretariacie  Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Łodzi ul. Emilii Plater 34 


