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www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. poszukuje aktualnie kandydatów do pracy na stanowisku:
Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Wymagania:
wykształcenie kierunkowe – Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny
	Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje

Oferujemy:
satysfakcjonującą pracę w dynamicznie rozwijającej się Spółce,
	szansę na rozwój i realizację celów zawodowych,
	stabilne warunki zatrudnienia,
	możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, kontrakt) 
       
Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą: Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (62-041), e-mail: kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl, tel.: 61 89 84 000, fax: 61 89 84 209.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: iod@szpitalwpuszczykowie.com.pl  , tel: 61 89 84 208, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. z siedzibą: Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 (62-041), e-mail: kancelaria@szpitalwpuszczykowie.com.pl, tel.: 61 89 84 000, fax: 61 89 84 209.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: iod@szpitalwpuszczykowie.com.pl  , tel: 61 89 84 208, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych	

