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 Pacjentów.
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.

Rejestratorka medyczna / Rejestrator medyczny
Miejsce pracy: Gdańsk

Do głównych zadań należeć będą:
• prezentowanie oferty kliniki,
• bezpośredni i telefoniczny kontakt z pacjentami,
• rejestracja pacjentów,
• obsługa systemu informatycznego – wprowadzanie danych,
• przygotowywanie dokumentacji pacjenta,
• koordynacja grafiku przyjęć,
• sporządzanie raportów,
• współpraca z zespołem medycznym,
• zarządzanie dokumentacją i korespondencją.
Oczekujemy:
• entuzjazmu, wysokich umiejętności interpersonalnych, wysokiej kultury osobistej, a także wzorowej polszczyzny,
• inicjatywy, umiejętności szybkiego uczenia się, doskonałej organizacji pracy, dokładności, sumienności,
• odpowiedzialności i zaangażowania,
• biegłej obsługi komputera (w szczególności pakietu MS Office),
• wykształcenie: licencjat,
• doświadczenie zawodowe min. 2 lata,
• znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
• pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• umowę o pracę na pełen etat (system zmianowy, godz. 8-20),
• stabilne zatrudnienie.

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
na adres: rekrutacja.gdansk@rehasport.pl, temat wiadomości: Rejestratorka medyczna / Rejestrator medyczny.

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

Dane formalne: Rehasport Clinic sp. z o. o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, NIP 781-17-72-289, KRS 0000240810
www.rehasport.pl, tel: 48 616 281 181

