OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydata na stanowisko:
„KIEROWCA - ROBOTNIK GOSPODARCZY”
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1. Dbanie o powierzony sprzęt zarówno pod względem technicznym, jak i sanitarnym.
2. Wykorzystywanie
powierzonego
sprzętu
wyłącznie
do
celów
zgodnych
z
jego
przeznaczeniem.
3. Dbanie o powierzone mienie zakładu oraz zabezpieczenie przed kradzieżą lub zniszczeniem w trakcie
transportu.
4. Transport pacjentów na zmianie dziennej i nocnej wg potrzeb.
5. Transport materiału biologicznego do laboratorium w zależności od potrzeb na każde wezwanie
telefoniczne.
6. Transport wyników z laboratorium na poszczególne oddziały szpitalne.
7. Transport materiałów z i do sterylizacji zgodnie z ustaleniami oraz po każdym zgłoszeniu telefonicznym.
8. Transport odpadów medycznych zgodnie z ustalona procedurą oraz po każdym zgłoszeniu telefonicznym.
9. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach składowania odpadów medycznych oraz mycie
i dezynfekcja pomieszczenia raz dziennie, a także po każdym przekazaniu odpadów medycznych do
utylizacji.
10. Transport materiałów z magazynu oraz apteki szpitalnej zgodnie z zamówieniami oddziałów szpitalnych.
11. Transport krwi i materiałów krwiopochodnych zgodnie z zleceniami oddziałów szpitalnych.
Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie zawodowe i przeszkolenie zawodowe.
(zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu).
2. Kategoria prawo jazdy kat. ”B”,
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys - curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 09.12.2016r do godz. 12:00
Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą, należy składać na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy
sekretariat@zozbol.eu
z adnotacją: „Rekrutacja na stanowisko pracy KIEROWCA – ROBOTNIK
GOSPODARCZY.

Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia ich do sekretariatu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Kontakt telefoniczny: 75 7380223 i 75 7380065
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Bolesławiec, dnia 25.11.2016r
DYREKTOR
ADAM ZDANIUK
……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej

