Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia
BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09
Agencja zatrudnienia nr 9028

Oferta Pracy nr 10/2019
Biavita Polska S.A. w Białymstoku

Nazwa firmy: Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów
Dane teleadresowe: ul. Zdrojowa 3/5/7
(adres, tel./fax, e-mail)

Krótka informacja o firmie:

16-300 Augustów
Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów ze względu na swoje położenie i
na bardzo wysoki poziom świadczonych usług to idealne miejsce na
regenerację sił i poprawę stanu zdrowia. Ośrodek oferuje pobyty
uzdrowiskowe z zabiegami, wczasowe z pełnym wyżywieniem oraz
pobyty hotelowe www.sanatorium.augustow.pl

Oferowane stanowisko pracy: Fizjoterapeuta
Liczba poszukiwanych osób: 3
Praca: x
(zaznaczyć ”X”)

Stała
Dorywcza

Wymiar czasu pracy: 7 godz 35 min
Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów
(miasto, województwo)



Zakres obowiązków: 

Wymagania:

Oferujemy:












x

Wymagane dokumenty
aplikacyjne: (zaznaczyć ”X”) x

Sposób aplikowania:

prowadzenie programu usprawnienia ruchowego zgodnie z planem
leczenia pacjenta w rotacyjnym cyklu pracy
prowadzenie
dokumentacji
oceny
funkcjonalnej
pacjenta
i
wykonywanych zabiegów
dbałość o wysoki standard jakości świadczonych usług
wykształcenie wyższe magister/licencjat fizjoterapii
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność
mile widziane będą osoby mające
doświadczenie zawodowe
prawo wykonywania zawodu z wpisem do Krajowej Rady
Fizjoterapeutów
pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
współpracę zawodową z profesjonalistami
dobrą atmosferę, dodatkowe benefity
umowę o pracę
CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych

List motywacyjny
Zainteresowanych kandydatów spełniających powyższe wymagania prosimy o
przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres:
r.mieczkowska@biavita.pl wpisując w tytule aplikacji nazwę stanowiska
,,FIZJOTERAPEUTA” oraz swoje nazwisko.
Prosimy o dołączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu przyszłych rekrutacji przez „BIAVITA POLSKA SA”
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Wszystkim kandydatom z góry dziękujemy za przesłane aplikacje,
jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Data ważności oferty: 31.05.2019

