OGŁOSZENIE NR 2/06/2019

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Powstania Styczniowego 1, 81 – 519 Gdynia
Poszukują kandydata na stanowisko:
SEKRETARKA MEDYCZNA

Obowiązki :
 rejestracja
chorych oczekujących na świadczenia (AP-KOLCE, SERUM, CLININET) oraz
przekazywanie informacji na ich temat do NFZ-u zgodnie z określonymi wymogami.
 zakładanie historii choroby, kompletowanie dokumentacji medycznej,
 sprawdzanie potwierdzenia ubezpieczenia pacjenta, potwierdzenia stałego miejsca pobytu
pacjenta,
 prowadzenie korespondencji poradni/oddziału.
 inne czynności administracyjno – biurowe mające za zadanie usprawnić oraz zabezpieczyć
prawidłową i bezpieczną pracę poradni/oddziału, nie wykraczające poza kwalifikacje na
stanowisku sekretarki medycznej.
 przygotowanie dokumentacji medycznej do archiwizacji
Wymagania :
 Wykształcenie minimum średnie
 obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 znajomość pakietu MS Office.
Oferujemy :
 umowę o pracę
 wymiar czasu pracy – 1 etat,
 stabilne warunki zatrudnienia
 praca w przyjaznej i miłej atmosferze
Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres: kadry@szpitalepomorskie.eu z dopiskiem
rekrutacja i nr ogłoszenia do dnia 10-07- 2019 r. 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
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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.
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