Szpital SpecjalisĘczny im. Józefa Dietla w Krakowie 3I-12I Krakow, ul. Skarbowa 4 - małopolska

zatrudni:

PIELĘGNIARKĘ / PIELĘGNIARZA
Oferujemy umowę o pracę na pelny etat _ Miejsce pracy - oddziały Szpitala
SpecjalisĘczn€go im. Józefa Dietla w Krakowie. Możliwe również zatrudnienie w niepełnym
wymiarze etatu lub umowy cywilnoprawnej - kontrakt w ramach własnej działalności
gospodarczej.
Wymagania:

A aktualne prawo wykonywania zawodu,
A wykształcenie: mgr/licencjat pielęgniarstwa lub średniemedyczne w zawodzie
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pielęgniarki, kursy kwalifi kacyj ne, specj alistyczne z pielę gniarstwa'
dobra obsługa komputera i znajomośó środowiskaWindows,
umiej ętnośó prowad zen|a dokumentacj i medycznej,
umiej ętnośó wykonywania standardowych procedur diagnosty czny ch,
orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organtzacjapracy
własnej,

Oferujemy:
Możliwośópracy w ambitnym, doświadczonym zespole;
Mozliwość doskonalenia swoich umiejętnościi poszerzanla kompetencji;
A Umowę o pracę w pełnym ..uqtmtatzę godzin lub niepełnym wymiarze etatu;
x Atrakcyjne wynagrodzenie + dodatki.
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Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: kadry@dietl.krakow.p1 - zk|auzu|ą:
Wyrazam zgodęnaptzetwarzantę moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji' zgodnie z Ustawą z dnta29.08.I997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2016 r. poz.922 zpóźn. zmianami)'
Dodatkowe informacje moŻnauzyskac pod nr te|.12 6876336; 12 6876335lub 12 6876314 do
godz.15).

Zgodnie z art. f4 ust. 1 ustawy z dnta 29 sierpnia I99l r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r' poz. 922 z pożn. zm.) informuję, iz administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny
tm' Jozefa Diętla w Krakowtę,3I-I21 Kraków ul' Skarbowa 4.
Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowania procesów
rekrutacyjnych.

obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnta26 czerwca I914 r. Kodeks pracy (Dz"U.
2016 r. poz. 1666,późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.KaŻda osoba
ma prawo dostępu do treściswoich danych oraz tch poprawienia.

