Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się placówką medyczną
należącą do Grupy PZU.
Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: pielęgniarki/pielęgniarza
Miejsce pracy: Płock
Zgłoś się do nas jeżeli:

Jesteś osobą komunikatywną, empatyczną i zorientowaną na Pacjenta


Posiadasz zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą



Dobrze organizujesz pracę własną oraz umiesz pracować w zespole



Posiadasz praktyczne umiejętności pracy z komputerem (dodatkowy atut)



Masz wykształcenie wyższe kierunkowe - pielęgniarstwo oraz posiadasz aktualne prawo wykonywania
zawodu



Posiadasz ukończony kurs EKG, szczepień , RKO



Posiadasz 5 – letnie doświadczenie w pracy na oferowanym stanowisku

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:


Wykonywanie badań i zabiegów zgodnie z procedurami medycznymi



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



Możliwość rozwoju zawodowego



Stabilne warunki pracy



Dobrze wyposażone stanowisko pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: cv@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”.
Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Medica Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, pod adresem:
ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej „Administrator”).
W Centrum Medycznym Medica Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołany jest Inspektor Ochrony Danych (zwany także
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji), do którego można kierować zapytania na adres: daneosobowe@cmmedica.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu z przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
Pani/Pana nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe
nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
Informacje dodatkowe:
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi
kandydatami.

