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OGŁOSZENIE NR 2/04/2019 

 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  

Poszukują kandydata na stanowisko TECHNIK FIZJOTERAPII 

w lokalizacji: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy  

w Gdańsku ul. Smoluchowskiego 18 

 
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 świadczenie usługi z zakresu fizjoterapii osobom hospitalizowanym ; 

 ustalenie rozpoznania problemów z zakresu fizjoterapii na podstawie danych uzyskanych z 

wywiadu; 

 realizowanie zadań z zakresu fizjoterapii wg ustalonego planu; 

 szerzenie oświaty zdrowotnej wobec pacjentów; 

 informowanie o prawach pacjenta ; 

 informowanie o celowości wykonywanych zabiegów; 

 

Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie fizjoterapeuta; 

 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 

 umiejętność organizacji pracy własnej; 

 umiejętność działania pod presją czasu. 

 

Oferujemy: 

 pracę dla stabilnego i renomowanego pracodawcy; 

 zdobywanie doświadczenia zawodowego w dużej Spółce; 

 pracę w dobrej atmosferze i w zgranym zespole. 

 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e- mail: h.necel@pcchz.pl 

W temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego aplikacja dotyczy. Kontakt telefoniczny pod 

numerem telefonu: (058) 341 - 40 - 41 wew. 292 - Dyrektor ds. pielęgniarstwa. 

 
Zastrzegamy możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” 


