
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Długiej ½ zatrudni osobę na stanowisko  

 
                                                pielęgniarki  
 

w Poradni Żywieniowej 
miejsce pracy: ul. Długa 1/2 

 
 

  Wymagania: 

 wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,  

 prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, 

 ukończony kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „Żywienie Dojelitowe                              
i Pozajelitowe”. 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

 odpowiedzialności i rzetelności, 

 samodzielności i sumienności, 

 komunikatywności i wysokiej kultury osobistej. 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

 pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji, 

 możliwość rozwoju. 
 

 
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV  

na adres: rekrutacja@skpp.edu.pl  lub telefoniczny kontakt z Sekcją Kadr, tel. 61 854 9153  
do 31 października 2018 roku. 
 
W przesłanych do Szpitala dokumentach prosimy o wpisanie klauzuli dotyczącej zgody na 
przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych o następującej treści: 

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w 61-848 Poznań ul. Długa 1/2), moich danych 
osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pielęgniarki. 
2. Oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych 

zostałam/zostałem poinformowana/ny, ( za pośrednictwem strony internetowej 
www.skpp.edu.pl)  że mogę w dowolnym momencie ją wycofać poprzez poinformowanie 
o tym administratora w formie pisemnej ( podpisane pismo) lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres rekrutacja@skpp.edu.pl.  

3. Oświadczam, że zgoda, o której mowa w punkcie 1 została wyrażona dobrowolnie. 
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Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przyszłych 
rekrutacjach uprzejmie proszę o dodanie poniższej klauzuli: 
 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w 61-848 Poznań ul. Długa 1/2), moich danych 
osobowych zawartych przeze mnie w moim CV oraz liście motywacyjnym do celów 
przyszłych rekrutacji jednak nie dłużej niż do dnia………………………………………. 

 

 
 
 

Z poważaniem 
    
Urszula Domaradzka 
Sekcja Kadr 

 
 


