
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 
poszukuje pracownika do pracy w Sekcji Zamówień Publicznych 

na stanowisko:   inspektor/specjalista 
 
Miejsce pracy: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa 
Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe, 

• znajomość i praktyczna umiejętność stosowania aktualnie obowiązujących przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

 
Wymagania pożądane :   

• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego z praktycznym stosowaniem ustawy 
Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro, 

• umiejętność interpretacji przepisów; 

• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu; 

• umiejętność pracy samodzielnej oraz  w zespole; 

• komunikatywność; 

• wysoka kultura osobista; 

• zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie; 

• samodzielność w działaniu; 

• solidność, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków; 
 
Opis stanowiska, zakres zadań: 

• stanowisko inspektor lub specjalista w zależności od doświadczenia, 

• przygotowanie i przeprowadzanie procedur o udzielanie zamówień publicznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami i procedurami - 
kompleksowa obsługa postępowań od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy;  

• udział w pracach komisji przetargowej, w szczególności w roli sekretarza komisji przetargowej; 

• sporządzanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień 
publicznych; weryfikacja przygotowanego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umowy; 
przygotowanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniu; 

• współpraca z komórkami organizacyjnymi we wszystkich fazach udzielania zamówień;  

• prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych; 

• archiwizowanie dokumentów; 
 
Wymiar czasu pracy:  preferowany - cały etat  
Telefon kontaktowy w sprawie rekrutacji: 34/370-21-39  
Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy przesłać  za pomocą poczty elektronicznej na 

adres  e- mail:      sekretariat@zsm.czest.pl 
 
W tytule  wiadomości  należy wpisać: „„Nabór na stanowisko do Sekcji Zamówień Publicznych”  
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 
WYMAGANE OŚWIADCZENIA w przesłanych zgłoszeniach:  
 

1. Prosimy o umieszczenie w dokumentach zgłoszenia  oświadczenia o treści: 

 
„Oświadczam, że zapoznała/em się z treścią „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez 
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie – Kandydaci do pracy”. – Informacja dostępna na stronie www.zsm.czest.pl   
 

 
 
INFORMACJA:  
Dokumenty zgłoszenia , zawierająca dane o  zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, bądź szczególne kategorie 
danych, a jednocześnie niezawierające wymaganych klauzul o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie 
będą uwzględniane. 
 
Uprzejmie prosimy Kandydatów o niezamieszczanie w dokumentach zgłoszeniowych danych w zakresie szerszym niż 
wynikający z art. 221 Kodeksu pracy, a w szczególności danych szczególnej kategorii opisanych w art. 9 ust. 1 RODO. 

http://www.zsm.czest.pl/


 
Wymagany zakres danych w dokumentach zgłoszeniowych wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy: 

1) imię (imiona) i nazwisko, 
2) data urodzenia,  
3) dane kontaktowe do osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) wykształcenie,  
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia 

 

2. W przypadku podania przez Państwa w dokumentach zgłoszeniowych danych w zakresie szerszym niż 

wynikający z art. 221 Kodeksu pracy (np. zdjęcie, zainteresowania) prosimy o załączenie klauzuli zgody 

o treści:     

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w dokumentach aplikacyjnych w zakresie szerszym niż wynika z art. 221 Kodeksu pracy przez Miejski Szpital Zespolony 

w Częstochowie, ul. Mirowska 15,  w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na wolne stanowisko: inspektor/specjalista 

w Sekcji Zamówień Publicznych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie (zgodnie z wymaganiami art. 4 pkt. 11 

wyżej wskazanego Rozporządzenia).” 

3. W przypadku podania przez Państwa w dokumentach zgłoszeniowych szczególnych kategorii danych osobowych, 

o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. informacje o stanie zdrowia, stopniu niepełnosprawności) prosimy 

o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści: 

„Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie szczególnych kategorii danych 

osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które  udostępniłam w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski 

Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15,  w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na wolne stanowisko: 

inspektor/specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych.. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie (zgodnie 

z wymaganiami art. 4 pkt. 11 wyżej wskazanego Rozporządzenia).”  

 

Podanie danych dodatkowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału 
w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie powoduje jakichkolwiek 
negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. 

 

 
 


