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Klinika Rehasport jest miejscem najwyższych kompetencji medycznych z zakresu ortopedii, diagnostyki obrazowej i rehabilitacji. 
Zorientowani jesteśmy na kompleksową pomoc pacjentowi od momentu urazu przez zabieg operacyjny po rehabilitację i powrót 
do pełnej sprawności.

Zaufały nam dziesiątki tysięcy pacjentów, a wśród nich także wielu wybitnych polskich i zagranicznych sportowców – Olimpijczyków, 
Mistrzów Świata i Europy. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować niespotykany dotąd w Polsce standard leczenia 
oraz obsługi Pacjentan.

Zespół medyczny Rehasport Clinic tworzą ludzie, którzy z pasją oddają się temu co robią, bez względu na dziedzinę swojej 
specjalizacji. Skuteczna pomoc pacjentowi to nasz cel nadrzędny, którego osiągnięcie za każdym razem daje nam ogromną i tak 
cenną satysfakcję.

Do głównych zadań należeć będą:
• Realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta na oddziale ortopedycznym
• Stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego
• Wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń Pielęgniarki Oddziałowej
• Utrzymanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury

Wymagania:
• prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej, ważne badania sanitarno – 

epidemiologiczne, zaświadczenie o przebytym cyklu szczepień p/WZW B
• mile widziane doświadczenie  
• dyspozycyjność również w weekendy,  dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność

Oferujemy:
• Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy 
• Wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników 
• Pracę zespołową Dobrze wyposażone stanowisko pracy 
• Stabilne warunki pracy, umowę o pracę / umowa zlecenie

Pielęgniarka odcinkowa / Pielęgniarz odcinkowy

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 
na adres: rekrutacja@rehasport.pl, temat wiadomości: Rekrutacja Pielęgniarka odcinkowa.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Rehasport Clinic Sp z o. o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Rehasport Clinic Sp z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Goreckiej 30. Dane zbierane 
są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie 
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Miejsce pracy: Poznań, Szpital


