
Realizacja zamówień na krew i jej składniki składane przez podmioty lecznicze.
Przechowywanie krwi i jej składników w urządzeniach do tego przeznaczonych, nadzór nad
warunkami ich przechowywania. 
Obsługa centralnego monitoringu temperatur w urządzeniach.
Kontrola warunków transportu krwi i jej składników wydawanych do podmiotów leczniczych.

Wykształcenie co najmniej średnie. 
Aktualne prawo wykonywania zawodu lub tytuł zawodowy.
Umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.
Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy pod presją czasu.
Sumienność, dokładność, poczucie odpowiedzialności.

 

                                             
    

To będzie Twoim zadaniem:
1.
2.

3.
4.

Tego potrzebujesz by dołączyć do nas:
1.
2.
3.
4.
5.

 

Pracownik
w Dziale Ekspedycji 

 

PIELĘGNIARKA / RATOWNIK MEDYCZNY / 
DIAGNOSTA LABORATORYJNY /  

TECHNIK ANALITYKI MEDYCZNEJ / FARMACEUTA /
TECHNIK FARMACJI

PRACUJ Z NAMI !  SZUKAMY WSPÓŁPRACOWNIKÓW:
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza 
we Wrocławiu

program adaptacyjny
możliwość rozwoju zawodowego
przyjazną atmosferę pracy i wsparcie
przełożonego i współpracowników

unikatowe doświadczenie zawodowe
stabilność zatrudnienia
bezpieczne miejsce pracy
pracę z misją, czyli coś więcej  niż tylko pracę

POŁĄCZENIE SIŁ
to początek Henry Ford

POZOSTANIE RAZEM
to rozwój

WSPÓLNA PRACA 
to sukces!

Jeśli nasza misja 
i wartości są Ci bliskie, 

posiadasz niezbędne doświadczenie 
i kompetencje, 

 

DOŁĄCZ DO NAS! 
 

Chwyć czerwoną nitkę 
i z nami ratuj zdrowie i zycie. 

www.rckik.wroclaw.pl

ZAPEWNIAMY:
motywacyjny system wynagradzania:
dodatek za staż pracy, premię
kwartalną
dofinansowanie do aktywności
kulturalnych, sportowych,  

możliwość dołączenia do 
     wypoczynku dla Ciebie i rodziny

     grupowego ubezpieczenia  na życie

POTRZEBUJEMY CIEBIE !  

Prześlij nam swoje CV na adres email: 

Dołącz oświadczenie RODO pobrane 

APLIKUJ ONLINE:
 

      rekrutacja@rckik.wroclaw.pl 
      w tytule wpisując numer referencyjny
      oferty pracy. 

      z naszej strony internetowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
 

Dział Personalny
 

ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław

II piętro, pokój S3.10
 

tel. 71 371 58 82 
lub 71 371 58 76

Numer referencyjny: 
RCKiK/DE/21/2022

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 2398) pracownicy pomiotów wykonujących działalność

leczniczą od dnia 01.03.2022r. podlegają obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19.


