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SZPITAL SOLEC sp. z o.o. poszukuje pracowników do Szpitala Tymczasowego 
w Szpitalu Południowym, na stanowisko: 

 

Pielęgniarka  
 
Miejsce pracy:  Warszawa ul rtm. Witolda Pileckiego 99 
 
Opis stanowiska:  

 Współpraca z lekarzami i personelem medycznym 
 Systematyczne i rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej 
 Sprawowanie opieki nad pacjentami według obowiązujących standardów, na najwyższym 

poziomie 
 Zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej opieki pielęgniarskiej 
 Szeroki zakres samodzielności w wykonywaniu zawodu i zróżnicowane zadania 
 Dobrze wyposażone stanowisko pracy 
 
Wymagania:  
 
 Wykształcenie kierunkowe – pielęgniarstwo 
 Mile widziana ukończona Specjalizacja z Pielęgniarstwa lub kurs z poniższych dziedzin: 

o Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 
o Pielęgniarstwa chirurgicznego 
o Pielęgniarstwa geriatrycznego 
o Pielęgniarstwa internistycznego 
o Pielęgniarstwa kardiologicznego 
o Pielęgniarstwa opieki długoterminowej 
o Pielęgniarstwa opieki paliatywnej 
o Pielęgniarstwa ratunkowego  

 Umiejętność pracy w zespole 
 Optymizm, uśmiech i chęć niesienia pomocy  
 Mile widziana dobra obsługa programu Medicus oraz znajomość języka angielskiego  
 
Oferujemy: 
 
 Konkurencyjne stawki 
 Doskonały dojazd środkami lokomocji  
 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę na pełen etat, 
 Szkolenia mające na celu ciągły rozwój kompetencji zawodowych, 
 Atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie, 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub 
kadry@cmsolec.pl 
 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Szpital SOLEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie".  
 

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_anestezjologiczne_i_intensywnej_opieki.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_chirurgiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_geriatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_internistyczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_kardiologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_opieki_d%C5%82ugoterminowej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_opieki_paliatywnej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_kwalifikacyjne_1/Piel%C4%99gniarstwo_ratunkowe.pdf
mailto:rekrutacja@cmsolec.pl
mailto:kadry@cmsolec.pl

