
CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. 

z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12 

Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny 

 

Poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Koordynator sieci przychodni  

 

 Miejsce pracy - regiony:  

1. siedlecki (podległe placówki: Siedlce – ul. Romanówka 19, ul. Kleeberga 2, ul. Niedziałka 14,  

ul. Terespolska 12) 

 

Osoby zatrudnione na tym stanowisku odpowiedzialne będą za: 

• realizację strategii rozwoju w podległym regionie w oparciu o wyznaczone cele i wskaźniki, 
• zarządzanie podległymi przychodniami poprzez podległe struktury, 
• zapewnienie ciągłości poprawnego funkcjonowania przychodni, 
• wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie standardów pracy podległych placówek zgodnie z polityką i 

strategią firmy, 
• analizę i ocenę działań konkurencji, 
• bieżącą analizę rynku, 
• rekomendowanie i wdrażanie nowych usług, 
• realizację budżetu w podległym regionie, 
• raportowanie do Zarządu oraz Dyrektora ds. medycznych o wynikach, zrealizowanych celach i 

wskaźnikach. 
Od kandydatów oczekujemy: 

• zaangażowania, chęci oraz doświadczenia w pracy w obszarze zarządzania w służbie zdrowia, 
• doświadczenia w zarządzaniu obszarami, projektami w placówkach medycznych, 
• znajomości rynku przychodni w swoim regionie, 
• umiejętności budowania relacji biznesowych, 
• umiejętności wyciągania wniosków i tworzenia rekomendacji, 
• silnej orientacji na cel, 
• pasji w zarządzaniu zespołem, 
• gotowości do podejmowania samodzielnych decyzji, 
• odporności na stres, 
• gotowość na zmiany. 

Oferujemy: 

• szerokie możliwości rozwoju zawodowego, 
• zdobywanie doświadczenia w profesjonalnym i przyjaznym zespole, 
• atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz silnie motywujący system premiowy oparty o osiągane 

wyniki. 
KONTAKT 

Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacje@centrum.med.pl do dnia 

31.07.2021 r. Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36 lub kom.: 797549337 

Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl 

 
Kontaktujemy się  jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na 

potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. 

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. Niklowej 9, 08-

110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” 

 

mailto:rekrutacje@centrum.med.pl
http://www.centrum.med.pl/

