Grupa PZU od ponad 15 lat jest obecna na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.
PZU łączy kompetencje ubezpieczyciela oraz operatora medycznego.
Odpowiada kompleksowo na potrzeby klientów w obszarze Zdrowia. Łączy funkcję ubezpieczeniową z
dostarczaniem i koordynując usług medycznych za pośrednictwem spółki PZU Zdrowie SA.
Posiadamy prawie 60 własnych placówek medycznych, nasi klienci mogą skorzystać z usług
medycznych w ponad 2000 placówkach współpracujących w 500 miastach. Miesięcznie umawiamy
ponad 100 tys. wizyt lekarskich.
Chcesz dołączyć do naszego zespołu?
Do nowo powstającego Centrum Medycznego poszukujemy::

Pielęgniarka / Pielęgniarz Medycyna Pracy
Miejsce pracy: Kraków (ul. Kotlarska 11)

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:


Pracę w punkcie pobrań i gabinecie zabiegowym



Współpracę z lekarzami Medycyny Pracy



Przygotowywanie Pacjenta do badań lekarskich



Przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną pacjenta



Przygotowywanie gabinetów do pracy

Od wybranej osoby oczekujemy:


Min. średniego wykształcenia medycznego, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku
pielęgniarstwo



Aktualnego prawa do wykonywania zawodu



Ukończonego kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie - ochrona zdrowia pracujących



Ukończonego kursu EKG i kursu szczepień



Znajomości zagadnień z zakresu medycyny pracy



Min. 2 – letniego doświadczenia w zawodzie



Umiejętności wykonywania standardowych procedur medycznych



Biegłej obsługi komputera



Znajomości pakietu MS Office



Swobodnej komunikacji w języku angielskim



Gotowości do pracy zmianowej (również w soboty)



Silnej orientacji na Pacjenta



Umiejętności pracy w zespole

ZAPEWNIAMY:


Elastyczne formy zatrudnienia oraz godziny pracy



Atrakcyjne wynagrodzenie



Wsparcie Kierownika Centrum oraz wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i
administracyjnego



Nowoczesne rozwiązania informatyczne w obsłudze Pacjenta



Pracę w prężnie rozwijającej się firmie PZU Zdrowie o stabilnej pozycji rynkowej



Realne możliwości rozwoju i awansu

Wszystkie osoby zainteresowane tą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV w języku
polskim na adres: rekrtuacja-warszawa@pzu.pl w temacie wiadomości proszę wpisać
nazwę stanowiska.
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie w CV poniższego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych plikach (CV lub list motywacyjny), a także
we wszystkich zgromadzonych materiałach pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego
przeprowadzanego przez Spółkę PZU Zdrowie SA.

