
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Opiekun pacjentów badań naukowych 
Miejsce pracy: Poznań (Klinika przy ul. Góreckiej oraz Szpital przy ul. Jasielskiej) 

Do głównych zadań należeć będzie:  
• monitorowanie badań naukowych wymagających stałego kontaktu z pacjentem, telefoniczna obsługa i 

rejestracja pacjentów zgodnie z harmonogramem badań naukowych, przygotowywanie i dostarczanie 
pacjentom druków informacyjnych, 

• koordynowanie wizyt zgodnie z pracą Kliniki, za pomocą systemu informatycznego, 
• rzetelne prowadzenie dokumentacji naukowej, bieżąca archiwizacja w formie elektronicznej, 
• prowadzenie badań ankietowych według obowiązujących procedur, 
• wsparcie w zadaniach biurowo-administracyjnych Działu Badań i Rozwoju, 
• współpraca z zespołem medycznym (w charakterze asystentki/asystenta medycznego) oraz innymi działami, 

stały kontakt ze Szpitalem Rehasport, 
• uczestnictwo w spotkaniach Zespołów Projektowych, 
• raportowanie statusów toczących się projektów. 

 
 
 
 



 
 

 

Oczekujemy od Ciebie: 
• praktycznej znajomości MS Office (Word, Excel), 
• znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1, 
• biegłej obsługi komputera, 
• bardzo dobrze rozwiniętej organizacji pracy (również pod presją czasu), 
• odpowiedzialnego i sumiennego nadzorowania powierzonych zadań, 
• umiejętności interpersonalnych: łatwości w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, komunikatywności, 

zdolności do pracy zespołowej, umiejętności radzenia sobie z przeszkodami, chęci nauki i rozwoju, 
• mile widziane doświadczenie na stanowisku o podobnym profilu (rejestratorka medyczna, call centre, itp.). 

 

Oferujemy: 
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat), 
• pracę w młodym, przyjaznym zespole, przy kubku ulubionej herbaty/kawy, 
• możliwość korzystania z karty Multisport/OK System, 
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, 
• uczestnictwo w ciekawych projektach naukowych. 

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV i listu 
motywacyjnego na adres: nauka@rehasport.pl temat wiadomości: Rekrutacja – opiekun pacjentów 
badań naukowych. 

 
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 
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