
Szpital Bielański w Warszawie
http://bielanski.bip-e.pl/sbw/praca/5882,Szpital-Bielanski-w-Warszawie-zatrudni-pielegniarkipielegniarzypolozne
poloznych.html
2023-05-16, 17:50

Szpital Bielański w Warszawie zatrudni
pielęgniarki(pielęgniarzy)/położne(położnych)

Szpital Bielański

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

SPZOZ w Warszawie

poszukuje kandydatów do pracy:

 

Nazwa stanowiska:

pielęgniarki (pielęgniarzy) / położne (położnych) w oddziałach specjalistycznych

pielęgniarki instrumentariuszki (pielęgniarzy instrumentariuszy)

pielęgniarkę endoskopową (pielęgniarza endoskopowego)

 

Komórka organizacyjna:

oddziały szpitalne,

przychodnia przyszpitalna.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szpital Bielański SPZOZ Warszawa, ul.. Cegłowska 80

 

Krótki opis zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań pielęgniarki położnej zgodnie z zakresem zadań na tych stanowiskach
określonych odnośnymi przepisami prawa.



 

Wymagania:

wykształcenie min,. średnie w zawodzie pielęgniarki/położnej

aktywne prawo wykonywania zawodu

specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

 

Oferujemy:

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

pracę w pełnym wymiarze godzin

 

Informacje dodatkowe:

Wiadomość i bliższe informacje:

Naczelna Pielęgniarka Danuta Rakowska-Róziewicz

tel 22 56 90 309; e-mail: danuta.rakowska-roziewicz@bielanski.med.pl

lub

Kierownik Działu Kadr i Płac Dorota Wysocka

tel. 22 56 90 363; e-mail: dorota.wysocka@bielanski.med.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi

z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział
Kadr i Płac lub na adres e-meil: dorota.wysocka@bielanski.med.pl

Informujemy,  że  skontaktujemy  się  tylko  z  wybranymi  osobami;  nadesłanych
dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,

z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów
rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
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1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z  1998 r. Nr 21 poz. 94,  z późn. zm.) oraz wydanych na
jej  podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
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