OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydata na stanowisko:
SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1. uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego lub planu wieloletniego;
2. przygotowanie danych niezbędnych do monitorowania realizacji świadczeń przez medyczne
komórki organizacyjne;
3. monitorowanie i raportowanie planu kosztów pod kątem zgodności z założeniami planu;
4. monitorowanie i raportowanie realizacji planu sprzedaży usług medycznych; zbieranie danych
do analiz kosztowych;
5. prowadzenie analiz efektywności świadczonych usług ;
6. przygotowywanie analiz finansowo-ekonomicznych dotyczących różnych przekrojów
działalności ZOZ;
7. tworzenie i wykonywanie bieżących analiz problemowych;
8. wycena procedur medycznych;
9. wycena kosztów leczenia pacjenta;
10. sporządzanie raportów i analiz finansowych;
11. bieżące opracowywanie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość, controlling);
Staż minimum 3 lata;
Znajomość zagadnień księgowości zarządczej, controllingu i analiz finansowych;
Znajomość programów z pakietu Microsoft Office (w szczególności znajomość MS Excel)
i obsługi urządzeń biurowych;
5. Doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania analiz, kontroli finansowej, opracowywania
budżetów, wysokie zdolności analityczne, mile widziana znajomość zagadnień z zakresu ochrony
zdrowia.
1.
2.
3.
4.

Dodatkowe kryteria:
-

skrupulatność i dbałość o jakość wykonywanej pracy;
dobra organizacja pracy własnej i terminowość w realizacji zadań;
komunikatywność i otwartość interpersonalna;
pogodne usposobienie i pozytywne nastawienie do innych ,systematyczność, dokładność;
potencjał i wysoka motywacja do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty:
-

Życiorys - Curriculum Vitae.
List motywacyjny.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie świadectw pracy.

Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 23.10.2017r. do godz.
12:00. Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą, należy składać pisemnie na adres Zespół
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub elektronicznie na adres
sekretariat@zozbol.eu z adnotacją:
„Oferta pracy na stanowisko: SPECJALISTA DS. CONTROLLINGU”.

Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia/przesłania ich do
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.
Kontakt telefoniczny: 75 738-02-36 lub 75 738-02-23.
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).”

Bolesławiec, dnia 09.10.2017r.

DYREKTOR
ADAM ZDANIUK

