
OFERTA PRACY 

 

Zatrudnię pielęgniarkę/pielęgniarza do pracy w POZ w pełnym wymiarze czasu pracy lub jako 
praca dodatkowa 

Miejsce pracy: Pozezdrze ul. 1 Maja 1C (11-610) 
Region: warmińska-mazurskie 
Oferta jest ważna do dnia 01.12.2021 r. 

Opis stanowiska: 

• praca w gabinecie zabiegowym, punkcie pobrań, rejestracji 

• nadzór nad dokumentacją medyczną Pacjenta 

• przygotowanie Pacjenta do badań lekarskich 

• dbanie o pozytywny wizerunek placówki 

Oczekiwania: 

• wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu 

• mile widziany ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-
rodzinnego, pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, kurs szczepień 

• mile widziane doświadczenie w punkcie szczepień dzieci 

• życzliwe podejście do ludzi oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki 

• podstawowa znajomość obsługi komputera 

• prawo jazdy kat. B 

• umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres 

Oferujemy: 

• atrakcyjne warunki zatrudnienia 

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, ewentualnie umowy zlecenia lub samozatrudnienia 

• wsparcie zespołu oraz miłą atmosferę pracy 

• możliwość uczestnictwa w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych 

 
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail biuro@sanitas.com.pl  
 
Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z 
postępowaniem rekrutacyjnym, oraz (opcjonalnie) także zgody na wykorzystywanie danych 
osobowych w przyszłych postępowań rekrutacyjnych. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Sanitas sp. z o.o. ul. 1 maja 1C 11-610 
Pozezdrze. Wszelkie pozyskane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu związanym z 
rekrutacją i nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim z wyjątkiem przypadków kiedy 
obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Mają Państwo prawo od 
modyfikacji, ja również do żądania usunięcia swoich danych osobowych, odpowiedni wniosek mogą 
Państwo złożyć elektronicznie pod adresem biuro@sanitas.com.pl. Pozyskane dane osobowe będą 
przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące. 
Natomiast dane kandydatów, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie ich danych w przyszłych 
postępowania rekrutacyjnych, będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od zakończenia 
postępowania rekrutacyjnego. 


