CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. W SIEDLCACH
Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji lidera w swojej branży, posiadająca sieć
przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny.
W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy kandydatów zainteresowanych
podjęciem współpracy na stanowisku:

RATOWNIK MEDYCZNY
Miejsce pracy: MIŃSK MAZOWIECKI
OPIS STANOWISKA:


udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych
samodzielnie lub na zlecenie lekarza,



zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań
zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,



transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,



udzielanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:
•
•

Wykształcenie kierunkowe.
Dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych systemów medycznych.

OFERUJEMY:
•
•

•
•

Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze – do
uzgodnienia, możliwość zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej, wg
indywidualnych preferencji.
Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, system motywacyjny, pakiet socjalny.
Pełny program szkoleń oraz możliwości rozwoju poprzez realizację interesujących
projektów medycznych.

KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacje@centrum.med.pl
Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36.
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 siedzibą 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”.

