
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehasport to uznana na świecie polska klinika medyczna, jako pierwsza w kraju otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Dzięki współpracy z FIFA Rehasport może wyznaczać kierunki rozwoju 
światowej medycyny sportowej. Integralną częścią medycyny sportu są badania naukowe, a dzięki nim Rehasport oferuje Pacjentom 
możliwość korzystania z najnowocześniejszych terapii oraz opiekę wykształconych specjalistów. 

Klinika jest partnerem medycznym sześciu związków sportowych, m.in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce czy Polskiego Związku Tenisa, 
a w Rehasporcie leczyli się medaliści mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Lekarze i fizjoterapeuci Rehasportu od 2008 roku 
pomagają polskim sportowcom w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich.  

Pielęgniarka odcinkowa 
Miejsce pracy: Poznań Podolany– Szpital  

Do głównych zadań należeć będą: 
- Realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta na oddziale ortopedycznym  
- Stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego  
- Wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń Pielęgniarki Oddziałowej  
- Utrzymanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury  
 
Oczekujemy od Ciebie: 

• Samodzielności, dobrej organizacji pracy, dyspozycyjności 
• Mile widziane doświadczenie i znajomość języka angielskiego 
• Wymagane prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, ważne badania 

sanitarno – epidemiologiczne, zaświadczenie o przebytym cyklu szczepień p/WZW B  
 
Oferujemy: 

• Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Możliwość nauki i rozwoju zawodowego 
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, pakietu OK System/Multisport  
• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat) 



 
 

 
Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV oraz  
listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.szpital@rehasport.pl, temat wiadomości: Pielęgniarka Odcinkowa. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rehasport Clinic   
Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i załączonym CV w celu prowadzenia  
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
 
Administratorem przesłanych danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym jest Rehasport Clinic Sp. z o.o.. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic Sp. z o. o, ul. Górecka 30, 60-201 
Poznań, dostępne są na stronie https://www.rehasport.pl/o-nas/kariera 
 
 
 

 

 

mailto:rekrutacja.szpital@rehasport.pl
https://www.rehasport.pl/o-nas/kariera

	Rehasport to uznana na świecie polska klinika medyczna, jako pierwsza w kraju otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Dzięki współpracy z FIFA Rehasport może wyznaczać kierunki rozwoju...
	Klinika jest partnerem medycznym sześciu związków sportowych, m.in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce czy Polskiego Związku Tenisa, a w Rehasporcie leczyli się medaliści mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Lekarze i fizjoterapeuci Rehasportu od 200...
	Pielęgniarka odcinkowa

