
 
Dyrektor  

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu  
ogłasza nabór na stanowisko: 

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych. 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 

 prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym 
zakresie, 

 nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi na wykonywanie zadań Szpitala, 
określonych w planach rzeczowo- finansowych,  

 opracowywanie planów finansowo-inwestycyjnych, prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich realizacją 
oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji planów,  

 dokonywanie rocznej analizy ekonomicznej i tematycznych analiz okresowych oraz przedstawianie 
Dyrektorowi Szpitala wniosków wynikających z tych analiz,  

 opracowywanie założeń strategicznych dotyczących restrukturyzacji Szpitala,  
 wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, 

koordynowanie pracy podległych działów z działalnością pozostałych komórek organizacyjnych Szpitala,  
 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pionu ekonomiczno-finansowego,  
 organizowanie okresowych kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Szpitala,  
 kontrola prawidłowości zabezpieczenia majątku Szpitala oraz nadzorowanie ewidencji tego majątku. 

 
Wymagania niezbędne: 
 

 wykształcenie wyższe, 
 wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków, 
 co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 
 doświadczenie w controlingu i budżetowaniu, 
 znajomość regulacji prawnych z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych prowadzonych 

w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a w szczególności ustawy o działalności 
leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy 
prawo zamówień publicznych, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych oraz oświadczenie, 
że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 

 umiejętności obsługi komputera w środowisku MS Office, 
 dyspozycyjność. 

 
Wymagania dodatkowe: 
 

 mile widziane doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu wykonania audytu finansowego. 

 
Wymagane dokumenty: 
 

 kwestionariusz rekrutacyjny (dodatkowo może być załączone CV), 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

rekrutacyjnych, 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

 
Miejsce i termin składania dokumentów: 
 

 dokumenty należy złożyć: do dnia 24 lutego 2022 r. 
 miejsce składania dokumentów: 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,  
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 
z dopiskiem: „Oferta – Z-pca Dyrektora ds. Finansowych;”  

 ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Szpitala lub przesłać na adres e-mailowy: 
sekretariat@wszz.torun.pl (tytuł wiadomości: oferta pracy – Z-pca Dyrektora ds. Finansowych). 

 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
 

          Dyrektor  
            Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

        im. L. Rydygiera w Toruniu 
                   Sylwia Sobczak 


