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Pielęgniarka / Pielęgniarz 

(nr ref.: PIEL/2021) 

Osoba zatrudniona na proponowanym stanowisku będą odpowiedzialna za zapewnienie sprawnej  
i profesjonalnej obsługi pacjentów w ramach procesu leczenia i opieki, w tym: 

• realizację świadczeń w ramach gabinetu zabiegowego, punktu pobrań, punktu szczepień  
i pracowni diagnostycznych w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie ww. komórek 

• udział w zapewnieniu opieki w miejscu zamieszkania pacjenta oraz podczas dyżurów 
medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 

• tworzenie i nadzór nad dokumentacja medyczną 
• przygotowywanie gabinetów lekarskich do pracy 
• zapewnienie profesjonalnej obsługi pacjenta podczas realizacji usług medycznych 
• dbanie o pozytywny wizerunek reprezentowanego Centrum Medycznego 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (pielęgniarstwo) i prawo wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza 

• chętnie także podejmiemy współpracę z absolwentami wydziału pielęgniarstwa 
• ukończone kursy specjalizacyjne w zakresie: EKG, szczepień ochronnych i resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej będą dodatkowym atutem 
• możliwość pracy w różnych jednostkach organizacyjnych na terenie Warszawy i województwa 

mazowieckiego w oparciu o ustalony harmonogram 
• znajomość języka angielskiego/rosyjskiego będzie dodatkowym atutem 
• zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą 
• optymizm, uśmiech, chęć niesienia pomocy 
• gotowość do pracy w pełnym wymiarze godzin 
• umiejętność ustalania priorytetów oraz planowania i koordynowania pracy własnej 
• nastawienie na współpracę, zaangażowanie i lojalność 

Oferujemy: 

• stabilne warunki pracy, 
• grafik dopasowany do zgłoszonej dyspozycyjności 
• szeroki zakres samodzielności w wykonywaniu zawodu i zróżnicowane zadania, 
• możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, 
• pracę w profesjonalnym zespole, przyjazną atmosferę oraz wsparcie przełożonego 
• wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 693099053 lub mailowy: 
rekrutacja@petramedica.pl 

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PETRA 

MEDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 166, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

http://www.petramedica.pl/

