REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
IM. PROF. DR HAB. TADEUSZA DOROBISZA WE WROCŁAWIU
OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA STANOWISKO

Kierowca
Miejsce pracy - Wrocław
Wymiar etatu: 0,5

Oferta pracy nr 9/2018
1.

Główne obowiązki:

1.1. Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu osób oraz materiałów i towarów.
1.2. Udział w obsłudze akcji wyjazdowego poboru krwi.
1.3. Kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, z zabudową chłodniczą, autobusem.
1.4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz wykonywanie transportu zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
1.5. Przewożenie krwi i składników krwi.
2.

Wykształcenie:

2.1. Minimum Zawodowe lub średnie.
2.2. Prawo jazdy kat. B,C,D ważne świadectwo kwalifikacji.
3.

Wymagania:

3.1. Mile widziane prawo jazdy kat. CE
3.2. Doświadczenie jako kierowca zawodowy min. 3 lata
3.3. Praca zmianowa - w godzinach od 7:00 do 19:00
3.4. Sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
3.6. Otwartość na zmiany i skłonność do ich kreowania oraz implementacji
3.7. Nastawienie na podnoszenie własnych kwalifikacji i kompetencji oraz wykorzystywanie zdobytych
umiejętności
3.8. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i otwartość na współpracę
3.9. Budowanie pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
3.10.Podstawowa wiedza o działalności Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
4.

Oferujemy:

4.1. Stabilne warunki zatrudnienia.
4.2. Pracę w zespole ludzi z pasją.
4.3. Program adaptacyjny – profesjonalne wsparcie na pierwszym etapie pracy
4.4. Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia.
4.5. Ubezpieczenia grupowe.
4.6. Wysokiej jakości narzędzia pracy.
4.7. Dofinansowania do działań kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
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5.

Wymagane dokumenty:

5.1. Podpisane oświadczenie dot. karalności
5.2. Podpisane oświadczenie o czasie pracy kierowców
5.3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 na stronie
www.rckik.wroclaw.pl z zakładce Praca)
5.4. podpisany: list motywacyjny i C.V.
5.5. podpisane oświadczenie dot. ochrony danych osobowych ( załącznik nr 2 na stronie www.rckik.wroclaw.pl w
zakładce Praca )
6.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą e-mail: rekrutacja@rckik.wroclaw.pl, bądź składanie
dokumentów osobiście w terminie do dnia 27.07.2018 na adres:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Dział Personalny, pokój S.3.10.
7.

Dodatkowe informacje: rekrutacja@rckik.wroclaw.pl;
Dział Personalny - tel. 71-37-15-818.

Aplikacje złożone bezpośrednio, jak i przesłane pocztą winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem: :
oferta pracy – RCKIK/A-T/1/2018.
8.

Inne informacje:

a)

Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie
zniszczone.

b) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.

1.
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……………………………………
miejscowość i data
…………………………………………..
imię i nazwisko kierowcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
Oświadczenie kierowcy
Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie / pracownik / osoba wykonująca przewozy na rzecz*
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
w związku z art. 5c ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.), oświadczam, że nie orzeczono wobec mnie zakazu wykonywania zawodu
kierowcy.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.)
oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.......................
podpis kierowcy

______________
*) niepotrzebne skreślić
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……………………………………
miejscowość i data
…………………………………………..
imię i nazwisko kierowcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
Oświadczenie kierowcy
Jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie / pracownik / osoba wykonująca przewozy na rzecz*
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
w związku z art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.), oświadczam, że:

2004r.

o

czasie

pracy

kierowców

a) nie pozostaję w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy u innego
pracodawcy/pozostaję w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy u innego pracodawcy
w wymiarze . . . . . . . . . . . . . . etatu*); (wymiar etatu)
b) przeciętna tygodniowa liczba godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych
czynności na podstawie innej niż stosunek pracy wynosi**) . . . . . . . . . . . . . . ;
c) w razie zmiany danych wskazanych powyżej, niezwłocznie poinformuję o tym
pracodawcę.
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.)
oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.......................
podpis kierowcy

______________
*) niepotrzebne skreślić
**) należy wskazać co najmniej dzienną lub tygodniową liczbę godzin pracy lub innych czynności wykonywanych
na podstawie innej niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, w ramach własnej działalności
gospodarczej). Jeżeli kierowca nie wykonuje takiej pracy lub innych czynności, w miejscu wykropkowanym można
wpisać „nie dotyczy”.
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