OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydata na stanowisko:
TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:

1. Przyjmowanie zamówionego towaru (leków, materiałów opatrunkowych, środków
dezynfekcyjnych ) z należytą starannością.
2. Sprawdzanie asortymentu, ilości, daty ważności i serii.
3. Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu leków i artykułów znajdujących się
w aptece.
4. Wydawanie leków,
materiałów opatrunkowych
, środków dezynfekcyjnych zgodnie
z zapotrzebowaniem oddziałów.
5. Okresowe sprawdzanie i prowadzenie terminarza dat ważności leków oraz pozostałego
asortymentu produktów medycznych.
6. Udział w spisach inwentaryzacyjnych w aptece oraz na oddziałach szpitalnych.
7. Udział w kontroli apteczek oddziałowych i zestawów p/wstrząsowych na oddziałach szpitalnych.
8. Prowadzenie książki rozchodu spirytusu i ewidencjonowanie darów produktów leczniczych.
9. Wykonywanie i wydawanie leków recepturowych zgodnie z zapotrzebowaniem oddziałów.
10. Przygotowanie danych do zamówień planowych, zapisów ewidencji sprawozdawczości
i statystyki apteki szpitalnej.
Wymagane kwalifikacje:

1. Ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i
uzyskanie tytułu zawodowego technik farmaceutyczny lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny.
2. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
Dodatkowe kryteria:
1. Doświadczenie minimum 5 lat jako technik farmaceutyczny
2. Doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w aptece szpitalnej,.
3. Dobra organizacja pracy własnej i terminowość w realizacji zadań.
4. Komunikatywność, otwartość interpersonalna, systematyczność, dokładność.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys - Curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 02.02.2017r. 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: TECHNIK FARMACEUTYCZNY”.
Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia ich do sekretariatu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Kontakt telefoniczny: 75 7380223 i 75 7380272
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 20.01.2017r.

DYREKTOR
ADAM ZDANIUK

