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OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydata na stanowisko:

REFERENT DS. TRANSPORTU - KIEROWCA
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1. Koordynowanie pracą komórki Transportu Wewnętrznego, tj. planowanie transportów
medycznych na podstawie zleceń komórek ZOZ w Bolesławcu;
2. Kontakt z firmą zewnętrzną wykonującą medyczne transporty sanitarne;
3. Wyjazdy w godzinach pracy według potrzeb;
4. Dbanie o tabor samochodowy w ZOZ w Bolesławcu, tj. sprawdzanie stanu technicznego
pojazdów, dopilnowanie przeglądów technicznych i gwarancyjnych pojazdów, ustalanie
terminów napraw, dostarczanie aut do warsztatu, kontrola pojazdów po przeprowadzonej
naprawie oraz prowadzenie wykazów napraw, kontrola zużycia paliwa, oleju itp.
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie średnie techniczne;
- prawo jazdy minimum kategorii B;
- znajomość obsługi komputera oraz programów Word i Excel;
- doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na podobnym stanowisku.
Dodatkowe kryteria:
- skrupulatność i dbałość o jakość wykonywanej pracy;
- dobra organizacja pracy własnej i terminowość w realizacji zadań;
- bardzo dobra komunikatywność;
- umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty:
- życiorys - Curriculum Vitae;
- list motywacyjny;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie świadectw pracy.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 14.05.2017r. do godz.
12:00. Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą, należy składać pisemnie na adres Zespół
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub elektronicznie na adres
sekretariat@zozbol.eu z adnotacją:
„Oferta pracy na stanowisko: REFERENT DS. TRANSPORTU - KIEROWCA”
Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia/przesłania ich do
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.
Kontakt telefoniczny: 75 738-02-26 lub 75 738-02-23.
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 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity
Dz.U.2016r. poz. 922 z późn. zm.).”

Bolesławiec, dnia 30.04.2018r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
JAN HAŁUBIEC

