
       

Ogłoszenie o konkursie 

na stanowisko Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ogłasza konkurs  

na stanowisko Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (ONKOCWBK) – 

lokalizacja ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych. 

 

Kierownikowi ONKOCWBK podlegają trzy główne obszary działalności Centrum odpowiedzialne  

za procesy: kontraktacji umów, budżetowania, zarządzania administracyjnego badaniami oraz nadzorem  

nad procesem koordynacji badań.  

 

Zakres zadań i kompetencji: 

• umiejętność wyznaczania strategii ciągłego rozwoju ONKOCWBK i nadzorowanie jej realizacji;  

• zarządzanie personelem;  

• promowanie ONKOCWBK w Polsce i za granicą;  

• aktywne pozyskiwanie nowych badań i partnerów do współpracy;  

• wsparcie merytoryczne członków zespołu badawczego w fazie projektowania, inicjowania  

i realizacji badań;  

• koordynacja procesu zawierania umów na badania kliniczne w zakresie oceny merytorycznej, 

technicznej i finansowej oraz negocjowanie warunków zawieranych umów; 

• prowadzenie bieżącej analizy wskaźników efektywności ONKOCWBK w celu realizacji założonych 

planów rozwoju; 

• akceptacja  planów i sprawozdań merytorycznych z działalności badawczej ONKOCWBK; 

• zarządzanie procesem prowadzenia badań klinicznych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda 

Sokołowskiego w Wałbrzychu; 

• współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych, zespołami badawczymi, głównymi 

badaczami, Komisją Bioetyczną, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych, sponsorami badań klinicznych oraz organizacjami 

monitorującymi w zakresie badań klinicznych;  

• nadzór nad dokumentacją (certyfikaty sprzętowe, CV zespołów badawczych, dokumenty 

ONKOCWBK) umożliwiający podpisywanie umów na badania kliniczne oraz rozpoczęcia badań; 

• koordynacja działań zespołów badawczych prowadzących badania kliniczne w zakresie 

organizacyjnym, w szczególności kontaktów z przedstawicielami sponsorów badań klinicznych 

komercyjnych i przedstawicielami podmiotów finansujących badania niekomercyjne; 

• współpraca z Agencją Badań Medycznych w zakresie składania nowych projektów niekomercyjnych 

badań klinicznych;  

Kandydaci/Kandydatki zgłaszający się powinni posiadać kwalifikacje: 

• wykształcenie: wyższe; 

• ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania/monitorowania badań klinicznych  

lub co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w  badaniach  klinicznych lub prowadzeniu badań 

jako koordynator badań klinicznych lub jako monitor; 

• co najmniej 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i/lub zespołem; 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 

• doświadczenie w pracy naukowej, przynajmniej stopień doktora nauk medycznych  lub wyższy. 

  

 

 

 



Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających: 

1) podanie o zatrudnienie na stanowisko wskazane w ogłoszeniu; 

2) CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez oferenta, wykształcenie, 

kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

 

3) Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. 

 
Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt  1-2,  nie podlegają 

uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt. 1-2 

będzie skutkował tym, że oferty takie nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania 

konkursowego.  

Oferty o których mowa w pkt 1-2, zgłaszający się winni złożyć w zamkniętych kopertach umieszczając na 

nich swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego z adnotacją „Konkurs na stanowisko 

Kierownika Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych  

w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”, w sekretariacie Dyrektora 

Szpitala przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu.  

 

Informacje o metodach i technikach naboru: 

1) formalna weryfikacja dokumentów, o których mowa w pkt 1 – 2, 

2) analiza merytoryczna dokumentów, o których mowa pkt 1 – 2, 

3) rozmowa kwalifikacyjna.. 

Termin składania ofert: do dnia 24.03.2023 r. 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wyłącznie kandydaci wybrani przez komisję 

rekrutacyjną.  

Na prośbę komisji rekrutacyjnej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.   

Dyrektor Szpitala może unieważnić konkurs bez podania przyczyny. 

Informacje o stanie prawnym i organizacyjnym dostępne są: 

− statut na stronie internetowej w części BIP - w zakładce podstawowe dokumenty, 

− regulamin organizacyjny na stronie internetowej w części BIP – w zakładce  struktura organizacyjna. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               
 


