Nasze noworodki

Witamy na świecie

CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O. w Siedlcach
Firma medyczna z 20-letnią tradycją o ugruntowanej pozycji lidera
w swojej branży, posiadająca sieć przychodni zdrowia
na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny.
W związku z dynamicznym rozwojem działalności poszukujemy kandydatów
zainteresowanych podjęciem współpracy na stanowisku:

RATOWNIK MEDYCZNY
Miejsce pracy: MIŃSK MAZOWIECKI

Wojtuś Książek,
syn Urszuli i Rafała,
brat Lenki i Antosia,
ur. 10.02.2021, godz. 10.18,
3560 g, 55 cm,
Stojadła

Aleksander Dróżdż,
syn Dominiki i Karola,
ur. 17.02.2021, godz. 13.25,
3340 g, 55 cm,
Królewiec

RODZICE NOWORODKÓW...

Niestety, epidemia uniemożliwia wykonanie
pierwszych zdjęć dzieci do Tygodnika Co słychać?
Prosimy więc o samodzielne sfotografowanie
swego dziecka i przysłanie mmsa na nr 608 410 762
lub na maila naczelny@co-slychac.pl

OPIS STANOWISKA:
• udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych
samodzielnie lub na zlecenie lekarza,
• zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań
zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
• transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
• udzielanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW:
• Wykształcenie kierunkowe.
• Dobra znajomość pakietu MS Office oraz komputerowych systemów medycznych.
OFERUJEMY:
• Pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży.
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze – do uzgodnienia,
możliwość zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej, wg indywidualnych preferencji.
• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, system motywacyjny, pakiet socjalny.
• Pełny program szkoleń oraz możliwości 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 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są
przetwarzane w żadnym innym celu.
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam 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 siedzibą 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”.

Autoryzowany serwis

Importer | Serwis naczep

Poszukuje pracowników do działu serwisu na stanowiska:

• Mechanik pojazdów silnikowych i naczep
• Elektromechanik • Blacharz – lakiernik
Wymagania:
• kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• chęć do pracy • dyspozycyjność
Oferujemy:
• pracę w stabilnej, dobrze zorganizowanej firmie
• pracę w młodym, zgranym zespole
• atrakcyjny system wynagrodzeń
• możliwość dokształcania poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

konik@timexsa.pl

lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 320 37 00
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