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         OGŁOSZENIE NR 1/07/2019 

 

Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o. o  

Poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko : 

RATOWNIK MEDYCZNY /PIELĘGNIARKA  

W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM  

Miejsce pracy: Szpital Św. Wincentego a Paulo 

Obowiązki: 

 Zapewnienie profesjonalnej opieki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgodnie z 
aktualną wiedza medyczną, posiadanymi kompetencjami i zasadami etyki 
zawodowej. 

Wymagania: 

 Dobra organizacja pracy 
 Odpowiedzialność za powierzone zadania 
 Dyspozycyjność i terminowość w wykonywaniu obowiązków 
 Mile widziane: wykształcenie wyższe, posiadanie dodatkowych kwalifikacji 

mających zastosowanie w ratownictwie medycznym/pielęgniarka systemu 

Oferujemy: 

 Umowę o pracę/ umowę kontraktową 
 Stabilne warunki zatrudnienia 
 Możliwość rozwoju zawodowego 
 Praca w przyjaznej i miłej atmosferze 

Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować do Sekretariatu Spółki 
na adres m.jasinowska@szpitalwincentego.pl , kadry@szpitalepomorskie.eu z dopiskiem 

Rekrutacja –  Szpital Św. Wincentego a Paulo  
lub telefonicznie pod numer 58 72 60 144  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji obecnych i przyszłych 
prowadzonych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

Informujemy, że Administratorem danych 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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