Warszawa, dnia 30.09.2021

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich ogłasza konkurs na stanowisko
SEKRETARZA GENERALNEGO
Zakres obowiązków Sekretarza Generalnego:

•

Kształtowanie i realizacja polityki rozwoju zgodnej ze strategią i celami Towarzystwa
Chirurgów Polskich;

•

Realizacja uchwał Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich;

•

Nadzór

nad

sprawnym

procesem

komunikacji

wewnętrznej

i

zewnętrznej

Towarzystwa Chirurgów Polskich;
•

Bieżące wsparcie i współpraca z Zarządem Towarzystwa Chirurgów Polskich;

•

Ścisła współpraca z Dyrektorem Biurem Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich;

•

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Biura Zarządu;

•

Sporządzanie raportów, prezentacji, analiz danych statystycznych, tworzenie prognoz,
zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

•

Prace nad przygotowaniem kolejnych Kongresów TChP

Kwalifikacje pożądane:

•

Przynależność do Towarzystwa Chirurgów Polskich

•

Posiadanie specjalizacji min. z chirurgii ogólnej

•

Wykształcenie wyższe;

•

Umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz,
zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

•

Znajomość m.in. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2019.537),
ustawy o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190);

•

Doświadczenie w pracach Prezydiów Towarzystw Naukowych

•

Doświadczenie w organizacji dużych kongresów naukowych

•

Umiejętności organizacyjne;

•

Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

•

Biegła znajomość języka angielskiego

•

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);

•

Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
§

Życiorys (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu rekrutacji prowadzonej przez Towarzystwo Chirurgów Polskich
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

§

List motywacyjny.

§

Odpisy dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzających
zdobyte wykształcenie.

§

Odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

§

Inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności.

§

Oświadczenie kandydata o niekaralności.

§

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w/w dokumentów w formie elektronicznej pocztą
elektroniczną na adres biuro@tchp.pl lub w zaklejonych kopertach podpisanych imieniem i
nazwiskiem oraz adresem oferenta oznaczonych napisem „konkurs na stanowisko Sekretarza
Generalnego” na adres: Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów, ul. Nowiniarska 1 lok. 28,
00-235 Warszawa w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Szczegółowe warunki konkursu:
§

Dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim, w sposób czytelny
i przejrzysty.

§

Do wszystkich dokumentów składanych w językach obcych należy złożyć tłumaczenie
na język polski.

§

Poprawki mogą być dokonywane tylko przez przekreślenie błędnego zapisu,
umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej
dokonującej korekty.

§

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
Komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia oryginału dokumentów.

§

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy
oferta zawiera braki formalne komisja wzywa do usunięcia tych braków w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

§

Komisja konkursowa zastrzega możliwość dokonywania zawiadomień i wezwań
w stosunku do oferentów pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.

§

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania konkursowego rekomenduje
oferenta Zarządowi Głównemu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

§

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polski zastrzega sobie prawo odwołania lub
unieważnienia konkursu w całości lub części, przesunięcia terminu składania ofert oraz
terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prof. Wojciech Kielan

