Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.
Szpital im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu
Prowadzi rozległą działalność medyczną, udzielając świadczeń diagnostycznych, leczniczych,
konsultacyjnych i rehabilitacyjnych w ramach 12 oddziałów oraz ponad 30 specjalistycznych
poradni i pracowni.
Od 2018 r. Centrum Medyczne posiada Certyfikat Akredytacyjny (Certyfikat nr: 2018/17)
przyznawany przez Ministra Zdrowia na podstawie rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości
oraz certyfikat jakości ISO 9001:2008.
Zgodnie z misją: „Przez nowoczesną diagnostykę po kompleksową opiekę, nie tracąc z oczu
człowieka i jego potrzeb” Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o. stale dąży do doskonalenia opieki
nad Pacjentami i świadczenia usług medycznych na specjalistycznym poziomie.
Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko

PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA
NA ODDZIAŁ UROLOGII, CHIRURGII OGÓLNEJ,
WEWNĘTRZNY, NEUROLOGII,
ONKOLOGII KLINICZNEJ/CHEMIOTERAPII
OCZEKUJEMY
Aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;
Ukończonego kursu podawania leków przeciwnowotworowych (dotyczy pracy na Oddziale
Onkologii klinicznej);
Specjalizacji onkologicznej – mile widziana (dotyczy pracy na Oddziale Onkologii
klinicznej);

Odpowiedzialności i zaangażowania w powierzone obowiązki;
Komunikatywności, empatii i umiejętności pracy w zespole;
Skupienia oraz umiejętności podzielności uwagi.
OFERUJEMY
Pracę w intensywnie rozwijającym się Centrum Medycznym HCP Sp. z o.o.;
Stałą pracę – jesteśmy zainteresowani długofalową współpracą;
Możliwość rozwoju zawodowego - refundację szkoleń specjalistycznych;
Dobrą, przyjazną atmosferę w naszym Zespole nastawionym na wysoką jakość usług
pielęgnacyjnych, współpracę i życzliwość.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Opieka pielęgniarska nad Pacjentami;
Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej;
Obsługa sprzętu medycznego (m.in. pompy infuzyjne, monitory);
Podawanie leków cytostatycznych (dotyczy pracy na Oddziale Onkologii klinicznej).

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do wysłania CV i LM na adres
rekrutacja@cmhcp.pl wraz z następującą zgodą na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne HCP
Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza.
lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne HCP
Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji.

Przed wysłaniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli
informacyjnej dla Kandydatów do pracy https://cmhcp.pl/index.php/rodo/kandydaci.
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