
 

O G Ł O S Z E N I E 

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie sp. z o.o.  

ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko: 

Kierownika Apteki Szpitalnej 

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych o składanie ofert. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1. list motywacyjny,  

2. życiorys (CV),  

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celach rekrutacji przez Szpital Powiatowy w Gryfinie  

4. oświadczenie o niekaralności,  

5. oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do 

pracy na stanowisku Kierownika Apteki Szpitalnej,  

6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych,  

7. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  

8. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje 

oraz doświadczenie zawodowe. 

 

Ponadto od kandydatów oczekuje się: 

1. bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,  

2. umiejętności planowania i organizacji własnej oraz podległego 

pracownika, umiejętności pracy w dużym zespole, odpowiedzialności, 

samodzielności, odporności na stres, komunikatywności, otwartości na 

zmiany. 

 

Ogólny zakres zadań realizowanych na stanowisku: 

1. organizacja pracy w aptece polegająca między innymi na przyjmowaniu, 

wydawaniu i przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych,  



2. nadzór na praktykami studenckimi oraz praktykami techników 

farmaceutycznych,  

3. przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o 

podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada 

ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,  

4. zakup produktów leczniczych w oparciu o obowiązujące procedury 

wewnątrzzakładowe, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie 

na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie,  

5. zapotrzebowanie i receptariuszy oraz kontrola ich pod względem 

prawidłowości przepisu i dawek  

6. wydawanie leków – w tym leków zawierających w swym składzie środki 

silnie działające,  

7. wydawanie leków psychotropowych i narkotyków oraz ewidencja 

rozchodu tych leków w książce rozchodu,  

8. kontrola apteczek oddziałowych,  

9. kontrola terminów ważności leków i surowców farmaceutycznych,  

10. bezpośredni nadzór na prawidłowością zadań realizowanych przez aptekę. 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe – tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b 

ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich),  

• staż pracy w aptece – co najmniej 5 lat lub 3 lata, w przypadku, gdy 

farmaceuta posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej 

(zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo 

farmaceutyczne).  

• Oferty należy składać do dnia 23 listopada 2020 r.  w Sekretariacie lub 
przesłać na adres email: kadry@szpital-gryfino.pl  z dopiskiem: 

 „Konkurs na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej.” 

 Zgłoszone oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w dniu             

24 listopada 2020 r. 

 

 

 


