
 

 

Zależy Ci na stabilnej pracy, w której dużo się nauczysz? Łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi i chcesz im 

pomagać? Czy myślałaś/-eś o pracy w placówce medycznej? 

 

Jeśli tak, to zgłoś się do Centrum Medycznego ZDROWIE! 

Od ponad 27 lat jesteśmy obecni na lokalnym rynku usług medycznych. Posiadamy dwie 

wielospecjalistyczne placówki, w których oferujemy usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki 

zdrowotnej, stomatologii i rehabilitacji. Zatrudniamy ponad 80 osób z wykształceniem medycznym: lekarzy, 

lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, asystentki i higienistki stomatologiczne. 

 

Obecnie do naszego zespołu w Przychodni na ul. Karczówkowskiej 45 poszukujemy: 

 

REJESTRATORKI MEDYCZNEJ 

 

Do Twoich obowiązków będzie należało: 

• zapisywanie Pacjentów na wizyty 

• prowadzenie dokumentacji medycznej 

• wprowadzanie danych i praca na systemach informatycznych Przychodni i Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

• przygotowywanie sprawozdań, zestawień i rozliczeń dotyczących funkcjonowania poszczególnych 

poradni 

Będziemy od Ciebie oczekiwali: 

• Uprzejmości i cierpliwości w stosunku do obsługiwanych Pacjentów 

• Sumienności i solidności w wykonywaniu swoich obowiązków 

• Samodzielności i inicjatywy w rozwiązywaniu bieżących problemów 

• Umiejętności posługiwania się systemem KS-Somed będzie dodatkowym atutem 

Możemy Ci zaoferować:  

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Atrakcyjne wynagrodzenie z uwzględnieniem okresowych premii i podwyżek za staż pracy 

• Pracę zmianową w preferowanym przez Ciebie wymiarze godzinowym przy zachowaniu dużej 

elastyczności w układaniu grafików pracy 

• Możliwość dalszego rozwoju i kariery  

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres e-mail – rekrutacja@zdrowiekielce.com 

W tytule wiadomości prosimy o podanie stanowiska, którego dotyczy zgłoszenie. 

 

Prosimy o zawarcie w dokumentach rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).  

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na interesujące nas zgłoszenia. Więcej informacji na temat 

procesu rekrutacyjnego jak i samego Centrum Medycznego ZDROWIE można znaleźć na stronie 

internetowej: www.zdrowiekielce.com 


