Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z.
zatrudni na podstawie umowy o pracę Pracownika SEKRETARKA MEDYCZNA

Wymagania:






wykształcenie średnie
obsługa komputera i urządzeń biurowych
umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, dobra organizacja pracy i lojalność.
Mile widziane:
doświadczenie zawodowe minimum 1 rok

Zakres obowiązków:





Osoba na proponowanym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie, kompletowanie i
archiwizowanie dokumentacji pacjentów oraz bezpośrednią i telefoniczną obsługę pacjenta.
Odbieranie wyników badań oraz uzupełnienie dokumentacji medycznej o w/w wyniki
Czuwanie nad obiegiem akt i dokumentów miedzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
Współpraca w Działem Statystyki i Dokumentacji Medycznej oraz w niezbędnym zakresie z innymi
komórkami organizacyjnymi szpitala

Oferujemy:



umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
przyjazną atmosferę pracy oraz stabilne zatrudnienie,

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy przesyłać na adres:
sekretariat@kolejowy.katowice.pl, lub składać w Sekretariacie Dyrektora w temacie
wpisując: Rekrutacja Pracownik na stanowisko SEKRETARKA MEDYCZNA
Szpital zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zgodnie z art. 13 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) informujemy,
że Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
s.p.z.o.z. z siedzibą: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice.
Podanie danych osobowych przez osoby ubiegające się o zatrudnienie jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia
aplikacji w procesie rekrutacji – dlatego też dla umożliwienia Szpitalowi jej rozpatrzenia prosimy o dopisanie w treści oferty
klauzuli:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 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) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach s.p.z.o.z. z siedzibą: ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice.”
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji z treści powyższej klauzuli
prosimy usunąć zwrot „i przyszłych”.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

