POŁĄCZENIE SIŁ

WSPÓLNA PRACA

POZOSTANIE RAZEM

to sukces!

to rozwój.

to początek.

Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we Wrocławiu

PRACUJ Z NAMI !

Henry Ford

SZUKAMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW:

Numer referencyjny:
RCKiK/DDiP/6/2022

LEKARZ w RCKiK we Wrocławiu

w Terenowym Oddziale w Głogowie, Legnicy i Lubinie

umowa o pracę, umowa zlecenie
od poniedziałku do piątku, weekendy lub wybrane dni tygodnia
Jeśli chcesz dołączyć do nas wybierz najlepszą dla Ciebie formę zatrudnienia:

To będzie Twoim zadaniem:
1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi poprzez przeprowadzanie badania
lekarskiego obejmującego:
1.1. wywiad lekarski,
1.2. ocenę informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi,
1.3. badanie lekarskie uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych.
2. Opieka medyczna nad dawcami krwi w trakcie procedury pobierania krwi i jej składników.

Tego potrzebujesz, aby do nas dołączyć:
1. Czynne prawo wykonywania zawodu ( bez ograniczeń) NIE WYMAGAMY SPECJALIZACJI
2. Wysokie poczucie odpowiedzialności
3. Umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

ZAPEWNIAMY:

elastyczne formy zatrudnienia
wymiar czasu pracy dostosowany do
indywidualnych preferencji
bezpieczne miejsce pracy ze zdrowym Dawcą
w lokalizacji, którą wybierzesz
program adaptacyjny
przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie
przełożonego i współpracowników
pracę z misją, czyli coś więcej niż tylko pracę

motywacyjny system wynagradzania:
dodatek za staż pracy, premię
kwartalną
dofinansowanie do aktywności
kulturalnych, sportowych,
wypoczynku dla Ciebie i rodziny
możliwość dołączenia do
grupowego ubezpieczenia na życie

POTRZEBUJEMY CIEBIE !

APLIKUJ ONLINE:
Prześlij nam swoje CV na adres email:
rekrutacja@rckik.wroclaw.pl
w tytule wpisując numer referencyjny
oferty pracy.
Dołącz oświadczenie RODO pobrane
z naszej strony internetowej.

Jeśli nasza misja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

i wartości są Ci bliskie,

Dział Personalny

posiadasz niezbędne doświadczenie ul. Czerwonego Krzyża 5/9
i kompetencje,
50-345 Wrocław
DOŁĄCZ DO NAS!
Chwyć czerwoną nitkę
i z nami ratuj zdrowie i zycie.

II piętro, pokój S3.10
tel. 71 371 58 82
lub 71 371 58 76
www.rckik.wroclaw.pl

