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OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydata na stanowisko:
TECHNIK MASAŻYSTA lub FIZJOTERAPEUTA
Do obowiązków TECHNIKA MASAŻYSTY należeć będzie między innymi:
1. Planowania czynności wchodzących w skład masażu.
2. Wykonywania masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego,
krążenia, oddechowego, przemiany materii.
3. Stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości
technicznych.
4. Wykonywania masażu ręcznego i przyrządowego.
5. Obsługiwania sprzętu medycznego stosowanego podczas masażu.
6. Korzystania z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych.
7. Niezwłoczne zawiadomienie lekarza o wszystkich uszkodzeniach ciała powstałych u chorego wskutek
wykonywanych zabiegów.
8. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

Do obowiązków FIZJOTERAPEUTY należeć będzie między innymi:
1. Wykonywanie na zlecenie lekarza zabiegów kinezyterapii pacjentom oddziałów szpitalnych.
2. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności, korzystanie z konsultacji aby nie zadziałać na niekorzyść chorego
przy zabiegach manualnych, ruchowych i fizykalnych.
3. Przerwanie zabiegu w razie zaobserwowania zmian w zachowaniu się lub wyglądzie chorego, a w razie
pogorszenia się samopoczucia chorego, natychmiastowe wezwanie lekarza.
4. Niezwłoczne zawiadomienie lekarza o wszystkich uszkodzeniach ciała powstałych u chorego wskutek
wykonywanych zabiegów.
5. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej.
Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie średnie – technik masażysta lub technik fizjoterapeuta.
2. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
Dodatkowe kryteria:
- ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
- skrupulatność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
- odporność na stres i umiejętność pracy,
- zaangażowanie w powierzone zadania,
- umiejętność pracy w zespole.
- systematyczność i dokładność.
Wymagane dokumenty:
- życiorys - Curriculum Vitae,
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 05.02.2018r. do godz. 12:00.
Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą, należy składać pisemnie na adres Zespół Opieki
Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub elektronicznie na adres
sekretariat@zozbol.eu z adnotacją:
„Oferta pracy na stanowisko: TECHNIK MASAŻYSTA lub FIZJOTERAPEUTA”.
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Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia/przesłania ich do Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.
Kontakt telefoniczny: 75 738-02-23.
Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Bolesławiec, dnia 22.01.2018r.

Dyrektor Naczelny
Adam Zdaniuk

