OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydatów na stanowiska:
1) FIZJOTERAPEUTA
2) MASAŻYSTA
Do obowiązków Masażysty należeć będzie między innymi:
1. planowania czynności wchodzących w skład masażu
2. wykonywania masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu
nerwowego, krążenia, oddechowego, przemiany materii
3. stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta
i możliwości technicznych;
4. wykonywania masażu ręcznego i przyrządowego;
5. obsługiwania sprzętu medycznego stosowanego podczas masażu
6. korzystania z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań
zawodowych
Do obowiązków Fizjoterapeuty należeć będzie między innymi:
1. Wykonywanie zabiegów z zakresy fizjoterapii zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2. Prowadzenie zabiegu ściśle według wskazań lekarza.
3. stosowania różnych technik i metod zabiegów w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta
i możliwości technicznych
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie.
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Umiejętności:
organizacja pracy w zespole, planowanie pracy, komunikowanie się w sposób efektywny
z jednostką, grupą, zespołem, dyspozycyjność.
Ponadto:
Orzeczenie o stopniu niesprawności
Dobra znajomość obsługi komputera.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys - curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24.07.2017r. do godz. 12:00
Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą, należy składać na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy
sekretariat@zozbol.eu z adnotacją: „Rekrutacja na stanowisko pracy ……………(wskazać stanowisko) ”.
Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia ich do sekretariatu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Kontakt telefoniczny: 75 7380223 i 75 7380255
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Bolesławiec, dnia 10.07.2017r.

