Nabór na stanowisko:
Specjalista ds. akredytacji
Wymiar etatu: 3/4 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz

Zakres pracy:









Prowadzenie analiz poziomu spełniania standardów akredytacyjnych w szpitalach.
Nowelizacja i rozwój standardów akredytacyjnych w ochronie zdrowia.
Udział w wizytach akredytacyjnych w szpitalach.
Udzielanie informacji nt. obowiązujących standardów oraz interpretacja standardów
akredytacyjnych.
Współpraca z Towarzystwami Naukowymi i Konsultantami Krajowymi.
Ocena aktualnych doniesień naukowych pod kątem standardów akredytacyjnych.
Bieżąca praca działu akredytacji.
Realizacja zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:








Wykształcenie wyższe medyczne - lekarz
Znajomość prawa w zakresie ochrony zdrowia, przepisów dotyczących akredytacji, w tym w
szczególności: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2016,
2135 t.j.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie Rady
Akredytacyjnej.(Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1074), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31
sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej
przeprowadzenie (Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1216).
Znajomość wymogów standardów akredytacyjnych zawartych w :
a. Zestawie standardów akredytacyjnych ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.
b. Zestawie Standardów dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej
c. Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury
zabiegowe i operacyjne ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28
października 2015 r.
Biegła znajomość pakietu MS Office.
Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2).

Wymagania dodatkowe








Dobra organizacja pracy.
Umiejętność rozwiązywania problemów.
Umiejętność pracy w zespole.
Komunikatywność i asertywność.
Umiejętności analityczne.
Doświadczenie dydaktyczne.
Dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV - Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)." ;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;
4. Oświadczenie o niekaralności.

Sposób składania dokumentów
Dokumenty należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków,
w terminie: do 30.09.2017 r. do godziny 15.00.
Kopertę proszę opisać: "Nabór na stanowisko : Specjalista ds. akredytacji -Dział Akredytacji”

Informacje dodatkowe
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z
wybranymi kandydatami. Wybór pracownika zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą zapraszane do
kolejnych etapów rekrutacji.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

