Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się
placówką medyczną należącą do Grupy PZU.
Obecnie poszukujemy Kandydatów / Kandydatek na stanowisko:

Pielęgniarka
Miejsce pracy: Płock (okolice)

Poszukujemy osoby, która posiada:








Wykształcenie kierunkowe - pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu
Ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie - ochrona zdrowia pracujących
Ukończony kurs EKG – mile widziany
Ukończony kurs szczepień – mile widziany
Mile widziane doświadczenie w pracy na oferowanym stanowisku
Znajomość zagadnień z zakresu medycyny pracy
Optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:





Koordynowanie opieki medycznej dla Pacjenta
Przygotowuje Pacjenta do badań lekarskich (profilaktycznych wstępnych i
okresowych, kontrolnych, sanitarno-epidemiologicznych, badań dla kierowców)
Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną Pacjenta
Przygotowywanie gabinetów do pracy

Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz:







Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
Pracę zespołową z lekarzami w opiece nad pacjentem
Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego
Stabilne warunki pracy
Dobrze wyposażone stanowisko pracy
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres: kontakt@cmmedica.pl
Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 , poz. 922 z późn. zm.)".
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w
Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane
poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

