Klinika Rehasport jest miejscem najwyższych kompetencji medycznych z zakresu ortopedii, diagnostyki obrazowej
i rehabilitacji. Zorientowani jesteśmy na kompleksową pomoc pacjentowi od momentu urazu przez zabieg operacyjny
po rehabilitację.
Zaufały nam dziesiątki tysięcy pacjentów, a wśród nich także wielu wybitnych polskich i zagranicznych sportowców –
Olimpijczyków, Mistrzów Świata i Europy. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować niespotykany dotąd
w Polsce standard leczenia oraz obsługi Pacjentan.
Zespół medyczny Rehasport Clinic tworzą ludzie, którzy z pasją oddają się temu co robią, bez względu na dziedzinę
swojej specjalizacji. Skuteczna pomoc pacjentowi to nasz cel nadrzędny, którego osiągnięcie za każdym razem daje nam
ogromną i tak cenną satysfakcję.

Pielęgniarka / Pielęgniarz
Miejsce pracy: Poznań

Do głównych zadań należeć będą:
• praca w gabinecie zabiegowym
• pomoc przy drobnych zabiegach w warunkach ambulatoryjnych
• ścisła współpraca z lekarzem
• wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z uprawnieniami pielęgniarskimi
• przygotowanie gabinetów do pracy
Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej
• ważne badania sanitarno – epidemiologiczne, zaświadczenie o przebytym cyklu szczepień p/WZW B
• dyspozycyjność od poniedziałku do piątku
• dobra organizacja pracy
• odpowiedzialność
• samodzielność
Oferujemy:
• przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy
• wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników
• pracę zespołową Dobrze wyposażone stanowisko pracy
• stabilne warunki pracy, umowę o pracę / umowa zlecenie

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
na adres: rekrutacja.poznan@rehasport.pl, temat wiadomości: Pielęgniarka / Pielęgniarz Poznań.

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”.
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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