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RODZICE NOWORODKÓW...

Niestety, epidemia 
uniemożliwia wykonanie 

pierwszych zdjęć dzieci do 
Tygodnika Co słychać?

Prosimy więc o samodzielne 
sfotografowanie swego dziecka

i przysłanie mmsa na numer 
telefonu 608 410 762 lub na 

maila  naczelny@co-slychac.pl

Nasze noworodki

Witamy na świecie...

                    CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.
                z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12

                Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

         Poszukuje kandydatów na stanowiska:

Asystent stomatologiczny/ Rejestratorka medyczna
Miejsca pracy:

Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 42a

OPIS STANOWISKA
1.  Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza do przyjmowania pacjentów.
2.  Organizacja i planowanie usług.
3. Rejestrowanie pacjentów.
4.  Udzielanie informacji na temat oferty usług stomatologicznych.
5.  Przyjmowanie, raportowanie i zabezpieczanie wpływów gotówkowych.
6.  Dbanie o naleŜyte przechowywanie leków oraz przestrzeganie terminów ich waŜności.
7.  Współpraca ze stomatologiem w czasie wykonywanych zabiegów.
8.  Przygotowanie materiału stomatologicznego do wypełnień zgodnie z zaleceniami producenta i lekarskimi.
9.  Serwis wewnętrzny sprzętu.
10.  Przygotowanie i sterylizacja uŜytych narzędzi chirurgicznych.
11.  Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW
• Wykształcenie kierunkowe. 
•  Mile widziana znajomość pakietu MS Office oraz KS-SOMED.
•  Mile widziane prawo jazdy kat. „B”.

OFERUJEMY
• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branŜy.
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – wymiar etatu do uzgodnienia.
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w tym pakiet socjalny.
• Pełny program szkoleń oraz moŜliwości rozwoju poprzez realizację interesujących projektów medycznych.

KONTAKT
Aplikacje (CV, list motywacyjny) prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacje@centrum.med.pl
Kontakt telefoniczny: 25 785 60 36
Informacje o firmie zawiera strona internetowa: www.centrum.med.pl
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 mie-
sięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w Ŝadnym innym celu.
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach, przy ul. 
Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem 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”.

                  

               

Alicja Kukawska,
córka Anety i Andrzeja,

ur. 3.08, godz. 23.48,
3820 g, 55 cm,

Podciernie

Kacper Stanisław Siporski, 
syn Mileny i Mariusza, 

brat Julii, Adriana, 
Damiana i Oskara,
ur. 4.08, godz. 5.17,

3860 g, 54 cm, Cyganka


