
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 7/2021 
 

 

Nazwa firmy: 

 CHRIS Turystyka i Rekreacja    

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno 

Tel. 22 737 05 00 wew. 22  

rekrutacja@chris.com.pl 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Nasza firma już od ponad 25 lat prowadzi autorskie programy wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży w formule CAMPu. Obozy odbywają się w 

większości w naszych własnych ośrodkach, w pięknych lokalizacjach na 

terenie całej Polski, a co roku wyjeżdża z nami kilkanaście tysięcy 

uczestników i około 1000 osób kadry. 

Oferowane stanowisko pracy: Opieka medyczna lub pomoc medyczna 

Liczba poszukiwanych osób: 10+ 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

 Stała 

X Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Dwutygodniowe turnusy 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Kilka lokalizacji w całej Polsce, w pięknych ośrodkach, z dala od 

aglomeracji miejskich 

Zakres obowiązków: 

Praca polega na zapewnieniu podopiecznym podstawowej opieki 

medycznej w placówce wypoczynku: wydawanie leków zgodnie z 

zaleceniami rodziców/lekarza, diagnozowanie i leczenie przeziębień, 

skaleczeń i urazów, a w razie potrzeby kierowanie dziecka do 

szpitala/lekarza, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych 

wypadkach itp. 

Wymagania: 

Kandydat musi spełniać minimum JEDNO z poniższych warunków: 

• Ukończona szkoła pielęgniarska 

• Ukończone studia medyczne na poziomie licencjatu 

• Dyplom ratownika medycznego z prawem wykonywania zawodu 

• Ukończone studia na wydziale lekarskim  

• Student V lub VI roku wydziału lekarskiego 

Mile widziane (NIEwymagane): 

- uprawnienia wychowawcze 

- prawo jazdy kat.B 

Oferujemy: 

• Atrakcyjną pracę w okresie wakacyjnym, z dala od miasta, nad wodą. 

• Możliwość pracy przez 2, 4, 6, 8 lub 10 tygodni 

• Umowę zlecenie lub własna działalność (faktura) 

• Zakwaterowanie 

• Pełne wyżywienie (szwedzki stół) 

• Ubezpieczenie NNW 

• Dojazd na miejsce i z powrotem z okolic Warszawy 

Wymagane dokumenty 

aplikacyjne: (zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  

Prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie: 

http://www.chris.com.pl/dla-kadry/aplikuj/  

Do formularza należy dołączyć CV. 

Data ważności oferty: 23.06.2021 

 

http://www.chris.com.pl/dla-kadry/aplikuj/

