Pielęgniarka/położna – Kraków
Liczba wakatów: 2
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie minimalne: średnie medyczne
Jesteśmy kliniką diagnostyki i leczenia niepłodności oraz badań prenatalnych GynCentrum z ponad
18-letnim doświadczeniem. W związku z rozwojem firmy, planowanym otwarciem nowej Kliniki
leczenia niepłodności w Krakowie poszukujemy kandydatów na stanowisko położna/pielęgniarka.
Zakres obowiązków:
• obsługa punktu pobrań,
• obsługa pacjentów kliniki,
• tworzenie terminarza pracy kliniki,
• zapewnienie prawidłowego przepływu informacji,
• dbanie o właściwy wizerunek firmy.
Wymagania:
• doświadczenie w pracy w placówce medycznej jako położna/pielęgniarka – warunek konieczny,
prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń jeśli nie jest on spełniony,
• prawo wykonywania zawodu - warunek konieczny, prosimy o nie przesyłanie zgłoszeń jeśli nie
jest on spełniony,
• wysoka kultura osobista i komunikatywność,
• wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
Prosimy o CV na adres mailowy: rekrutacja@gyncentrum.pl z dopiskiem pielęgniarka/położna
i klauzulą o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami."
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Gyncentrum Clinic Sp. z o.o., wyraża Pani/Pan zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w Pani/Pana ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Gyncentrum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 922).
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko w wybranymi kandydatami. Osoby, które nie spełniają
wymagań lub prześlą niekompletną aplikację, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłych rekrutacjach oraz w rekrutacjach prowadzonych przez
podmioty powiązane z Gyncentrum Clinic Sp. z o.o. kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo prosimy
dodatkowo o zawarcie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby
przyszłych rekrutacji oraz na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom
powiązanym z Gyncentrum Clinic Sp. z o.o. kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo do celów
związanych z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez te podmioty obecnie lub w przyszłości.
Informujemy, że Administratorem danych jest Gyncentrum Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy ul. Żelaznej 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy HR, sekretariatu oraz kadra kierownicza
decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji.
Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres roku czasu, od dnia ich przekazania. Po tym
terminie zostaną automatycznie usunięte z bazy danych, chyba że kandydat potwierdzi aktualność
zawartych w nim danych i wyrazi zgodę na dalsze jego przechowywania dla potrzeb kolejnych
rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia swojej zgody
na ich przetwarzanie poprzez, kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@gyncentrum.pl

