
                                              

                                                                                                                                             

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY 

NA STANOWISKO EDUKATORA DS. PROFILAKTYKI 

w projekcie „Program profiakktki pierwoktej i wczestego wtkrtwatia towokworów

głowt  i szti ta keretie wojewódzkw: doitośiąskiego, iubuskiego, opoiskiego”

W  związku  z  realizacją  projektu  pn.  „Program  proflakttki  pierwotnej  i  wczesnego
wtkrtwania nowotworów głowt  i szti na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego,
opolskiego”  współfnansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego
w ramach Programu  Operactjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  Oś  priorttetowa
V ,Wsparcie  dla  obszaru  zdrowia,  Działanie  5.1  Programt  proflakttczne,  Dolnośląskie
Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko  edukakora ds. profiakktki
w projekcie „Program proflakttki pierwotnej i wczesnego wtkrtwania nowotworów głowt
i szti na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego”.

Projekt  realizowant jest  w partnerstwie  z  Dolnośląskim Związkiem Lekarzt  Rodzinntch –
Pracodawców z siedzibą przt ul. Dobrztńskiej 13 we Wrocławiu. 

Nazwa jedtoskki:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Telefon: 71/ 36 89 602
Fax: 71/ 36 89 219
Adres e-mail: dco@post.pl
Strona internetowa: www.dco.com.pl

Nazwa skatowiska: Edukator ds. proflakttki

Wtmiar ekaku: pełen etat

Rodzaj umowt: umowa o pracę

Miejsce wtkottwatia pract: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

1

http://www.dco.com.pl/


                                              

1.   Zakres obowiązków
Do  zadań  edukatora  ds.  proflakttki  będzie  należało  wtkontwanie  cztnności  związantch
z nadzorem i koordtnacją zadań związantch z realizacja projektu, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań edukatora
2) nadzorowanie jakości i terminowości zadań określontch w harmonogramie projektu
3) edukacja pacjentów z temattki będącej zakresem projektu
4) koordtnacja działań merttortczntch w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń
5) współpraca z Partnerem projektu
6) sprawozdawczość prac edukatora
7) prztgotowtwanie merttortcznego sprawozdania z działań do wniosków o płatność
Opis zadania w ramach wniosku o dofnansowanie projektu:
Edukator ds. proflakttki odpowiadać będzie za wsparcie merttortczne Programu w zakresie
edukacji  pacjentów  z  temattki  będącej  zakresem  Programu,  koordtnację  działań
merttortczntch  w  zakresie  dostępu  pacjentów  do  świadczeń.  Będzie  współpracował
z edukatorem po stronie Partnera.
Niezwtkle  istotntm  zadaniem  Edukatora  będzie  realizacja  zadań  merttortczntch  w  celu
zachowania spójności działań z celami projektu, zgodności z harmonogramem oraz prztjęttm
planami działań.
Zadania  edukatora  mają  charakter  merttortcznt  (realizacja  wskaźników  merttortczntch
w zakresie  realizacji  badań  proflakttczntch  ;  koordtnacja  konsultacji  medtczntch,
wertfkacja jakości  dantch,  sprawozdawczość  medtczna).  Funkcję te będzie mogła pełnić
osoba  z doświadczeniem  w  zakresie  realizacji  działań  proflakttczntch  dla  pacjentów,
wtbrana na podstawie zasadt konkurenctjności.
Ponadto  zadaniem  edukatora  będzie  bezpośrednie  przekontwanie  pacjentów do  wzięcia
udziału  w  Projekcie  -  z  doświadczenia  Benefcjenta  wtnika,  że  bezpośrednia  edukacja
pacjenta jest jedną z bardziej skuteczntch form dotarcia i przekonania pacjenta do badań.

2.  Warutki udziału w taborze
O  udział  w  naborze  mogą  ubiegać  się  osobt,  które  posiadają  niezbędną  wiedzę
i doświadczenie  do  wtkonania  zadań.  Za  spełnienie  warunku  posiadania  wiedzt
i doświadczenia DCO uzna:
- wtkształcenie wtższe (posiadanie wtkształcenia kierunkowego odpowiadającego zakresowi
obowiązków np. kierunek zdrowie publiczne)
- znajomość zagadnień związantch z zarządzaniem projektami
- znajomość zasad realizacji projektów dofnansowantch z Unii Europejskiej
- doświadczenie w realizacji projektów dofnansowantch z Unii Europejskiej (rozumiane jako
udział  w  realizacji  projektów  polegająct  na  kierowaniu  projektem,  kierowaniu  realizacją
części  projektu lub prowadzenie cztnności  organizactjntch  związantch  z  realizacją  zadań
w projekcie/projektach)
- biegła znajomość obsługi komputera
- samodzielność i dobra organizacja pract
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W taborze tie mogą brać udziału:
1)  Osobt,  które  są  powiązane  osobowo  lub  kapitałowo  z  Benefcjentem  i  Partnerem
Projektu.  Przez  powiązania  osobowe  lub  kapitałowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania
międzt  benefcjentem lub  osobami  upoważniontmi  do zaciągania  zobowiązań  w imieniu
benefcjenta  lub  osobami  wtkonująctmi  w  imieniu  benefcjenta  cztnności  związane
z prztgotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedurt  wtboru  wtkonawct  a  wtkonawcą,
polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki ctwilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku prztsposobienia, opieki lub kurateli.
2)  Osobt,  którtch  łączne  zaangażowanie  zawodowe  w   realizację  wsztstkich  projektów
fnansowantch z funduszt strukturalntch i Funduszu Spójności oraz działań fnansowantch
z inntch źródeł, w ttm środków własntch benefcjenta i inntch podmiotów,  przekracza 276
godzin  miesięcznie.
3)  Osobt,  które  są  prawomocnie  skazane  za  przestępstwo  przeciwko  mieniu,  przeciwko
obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko działalności  instttucji  państwowtch oraz  samorządu
terttorialnego, przeciwko wiartgodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4)  Osobt,  które  są  zatrudnione  jednocześnie  na  podstawie  stosunku  pract  w  instttucji
uczestniczącej w realizacji PO (IZ PO).

3.   Wtkaz wtmagattch dokumetków
1) formularz zgłoszeniowt (załącznik nr 1)
2) oświadczenie o braku powiązań kapitałowtch lub osobowtch (załącznik nr 2)
3) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowtm ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie o niekaralności (załącznik nr 4)
5)  dokumentt  potwierdzające  wtkształcenie  wtższe  (kopia  dtplomu  ukończenia  studiów
wtższtch)
6)  kopie  dokumentów  potwierdzająctch  doświadczenie  w  realizacji  projektów
współfnansowantch ze środków unijntch

4.   Krtkerium ocett 
Wtbór osobt na stanowisko ds. proflakttki nastąpi w oparciu o następujące krtterium i ich
znaczenie:
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Kryterium
Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać osoba

za dane kryterium

Cena brutto (C):miesięczne wynagrodzenie 
(brutto)

50 punktów

Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Makstmalna liczba punktów do zdobtcia – 100 pkt.

a) Zasadt ocent krtterium „cena”

Osoba, którt poda najniższą cenę bruto za wtnagrodzenie za miesięczną pracę w pełntm
wtmiarze  czasowtm  otrztma  50  pkt.  Pozostałe  osobt  otrztmają  punktację  według
poniższego wzoru:

          Cmin
C=  ------------ x Max (C) 

              Cbo                                            

gdzie:
C liczba punktów jakie otrzyma kandydat za kryterium "Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbo cena badanej oferty 
Max (C) maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena",

tj. 50 punktów.

b) zasadt ocent krtterium „rozmowa kwalifkactjna”
Celem rozmowt kwalifkactjnej  jest  sprawdzenie wiedzt zawodowej kandtdata  oraz jego
predtspoztcji  do  pract  na  stanowisku  edukatora  ds.  proflakttki.  Wsztstkie  osobt
zaproszone na rozmowę otrztmają ten sam zestaw pttań. Makstmalna liczba punktów jakie
można otrztmać za rozmowę kwalifkactjną – 50 pkt.
Minimalna liczba punktów jaką powinna otrztmać osoba, abt poztttwnie zalicztć rozmowę
kwalifkactjną to 25 pkt.
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5. Itformacje doktczące cett
1) Kandtdat podaje cenę bruto stanowiącą miesięczne wtnagrodzenie. Kwotę należt wpisać
w formularzu zgłoszeniowtm stanowiąctm załącznik nr 1 do ogłoszonego naboru.
2)  Podana  cena  obowiązuje  przez  całt  okres  trwania  umowt,  tj.  od  dnia  podpisania  do
31 grudnia 2019 r.

6.   Sposób prztgokowatia oferkt
Oferta powinna zawierać:
- wtpełniont formularz zgłoszeniowt (załącznik nr 1)
- wtmagane oświadczenia (załącznik nr 2,3,4)
- dokumentt potwierdzające wtkształcenie wtższe (kopia dtplomu)
-  kopie  dokumentów  potwierdzająctch  doświadczenie  w  realizacji  projektów
współfnansowantch  ze  środków  unijntch  /  kopie  dokumentów  potwierdzająctch
doświadczenie zawodowe
- Ofertę należt złożtć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Projekt pn. „Program proflakttki
pierwotnej  i  wczesnego wtkrtwania  nowotworów głowt  i  szti  na  terenie  województw:
dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” – oferta na stanowisko edukatora ds. proflakttki.

7.   Termit i sposób składatia oferk
1) Ofertę należt złożtć do dnia 13.12.2017r do godz. 08:00
2) Ofertę można złożtć:
a) w wersji papierowej na adres:
Dolnośląskie  Centrum  Onkologii  we  Wrocławiu  z  dopiskiem:  Wojewódzki  Ośrodek
Koordtnująct / WOK
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
Za datę złożenia ofertt prztjmuje się datę wpłtwu do siedzibt DCO
b) pocztą e-mail na adres: wok@dco.com.pl
3) Kandtdat przed upłtwem terminu naboru ma prawo:
a) zmienić ofertę 
b) wtcofać ofertę 
4) Osoba upoważniona do kontaktu z kandtdatami:
Dawid Błaszcztk, tel. 71/ 36 89 212, mail: blaszcztk.d@dco.com.pl

Rozmowa  kwalifkactjna  odbędzie  się  w  siedzibie  DCO  po  wcześniejsztm  umówieniu
terminu.

8.   Wtbór katdtdaka i sposób ogłoszetia
1)  Ogłaszająct  nabór  wtbierze  ofertę  najkorztstniejszą  na  podstawie  krtteriów  ocent
określontch w niniejsztm ogłoszeniu naboru.
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2) Wtbór kandtdata zostanie zamieszczont na stronie www.dco.com.pl

9. Iskokte poskatowietia doktczące umowt, kkóra zoskatie zawarka z wtbratą osobą
1)  Zawarcie  umowt z  wtbrantm  kandtdatem  nastąpi  nie  później  niż  w  terminie  dwóch
ttgodni od dnia wtboru najkorztstniejszej ofertt.
2)  Z  wtbrantm  kandtdatem  zostanie  zawarta  umowa  o  pracę.  Okres  zawarcia  umowt:
od dnia podpisania umowt do dnia 31 grudnia 2019 r.

10. Poskatowietia końcowe
1) Kandtdat może złożtć ttlko jedną ofertę.
2) Wszelkie kosztt związane z prztgotowaniem ofertt ponosi kandtdat.
3)  W  prztpadku  gdt  oferta  najkorztstniejsza  przekracza  kwotę  jaką  DCO przeznaczt  na
realizację  zadania,  DCO  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  negocjacji
z potencjalntm kandtdatem.
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