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NHR. 110.23.2017     OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

NAZWA JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: 
KLINIKA KARDIOLOGII, KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, 
CENTRUM INTERWENCYJNEGO LECZENIA UDARÓW MÓZGU ODDZIAŁ NEUROLOGII 

STANOWISKO: OPIEKUN MEDYCZNY 

WYMAGANIA: 

NIEZBĘDNE:  
 

 

-  ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły policealnej i uzyskanie  
   tytułu zawodowego higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej lub  
- ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej publicznej lub niepublicznej 
   o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub  
   niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie dyplomu 
   potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny 

CECHY OSOBOWE: 
- odpowiedzialność, obowiązkowość, kultura osobista, operatywność, 

    komunikatywność, umiejętność zachowania tajemnicy, lojalność, dyskrecja 

WYMAGANE DOKUMENTY W 

PROCESIE REKRUTACYJNYM: 
 

1. informacja  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,  zgodnie z Ustawą z 

dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z 

późń.zm.) 

2. Podanie o przyjęcie do pracy. 

3. CV 

4. kopia  dyplomu ukończenia szkoły  

5. kopie certyfikatów , dyplomów  i  zaświadczeń o ukończonych kursach, 

szkoleniach potwierdzających umiejętności kandydata  

 

ZAKRES ZADAŃ: 

- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i 

niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby  i w różnym 

wieku, 

- aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania 

samodzielności życiowej 

- wykonywanie zabiegów higienicznych, 

- asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich 

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA 

DOKUMENTÓW  
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 

31.12.2017r., w godzinach od 8:00 do 14:00  w Kancelarii Szpitala (lub 

przesłać pocztą na adres szpitala),w kopercie z adnotacją: „Dział Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi – rekrutacja –Opiekun medyczny”, 

 osoba do kontaktu tel. 52 371 26 26 w godz. 8:00 do 14:30 

 

- informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

- oferty osób, które nie zostały wybrane zostaną komisyjnie zniszczone 

 
 

 

 


