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         OGŁOSZENIE NR 3/05/2019 
 

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 
ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia 

Poszukują kandydatki/kandydata na stanowisko: 
OPIEKUN MEDYCZNY 

w lokalizacji - Szpital Św. Wincentego a Paulo 
  

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.: 
 Rozpoznawanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych 
 Współpraca z zespołem terapeutycznym w zakresie realizowania planu opieki 

nad osobami chorymi i niesamodzielnymi 
 

Wymagania: 
 Dyplom ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem „Opiekun Medyczny” 
 Dobra organizacja pracy 
 Odpowiedzialność za powierzone zadania 
 Dyspozycyjność i terminowość w wykonywaniu obowiązków 
 Mile widziane: doświadczenie w zawodzie 

 

Oferujemy: 
 Umowę o pracę 
 Stabilne warunki zatrudnienia 
 Praca w systemie zmianowym 
 Praca w przyjaznej i miłej atmosferze 

  

Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres: kadry@szpitalepomorskie.eu  
do dnia 31.05.2019 r. z dopiskiem: Rekrutacja – Opiekun Medyczny. 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 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych).” 
Informujemy, że Administratorem danych są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy  
ul. Powstania Styczniowego 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. 
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 


