
 

 

NZOZ Nasz Lekarz jest przychodnią z ponad 20 letnim doświadczeniem w  oferowaniu pacjentom 

usług medycznych w zakresie POZ i gabinetów specjalistycznych. Jest również firmą posiadającą 18-

letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych i największym tego typu ośrodkiem w 

województwie kujawsko-pomorskim.  

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy obecnie odpowiednich kandydatów/kandydatek 

na stanowisko: 

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ/RATOWNIK MEDYCZNY 

(Toruń) 

Mile widziane: 

 wykształcenie wyższe, 

 kurs środowiskowo-rodzinny, 

 kurs szczepień, 

 kurs leczenia ran, 

 znajomość języka angielskiego, 

 praktyczna znajomość obsługi komputera (pakiet Office, poczta elektroniczna), 

 systematyczność, dokładność, skrupulatność, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 dyspozycyjność. 

 

Obowiązki: 

 udzielanie pacjentom świadczeń medycznych, 

 prowadzenie obowiązkowej dokumentacji zgodnie z wymogami NFZ i procedurami 

wewnętrznymi firmy, 

 pobieranie materiału do analiz diagnostycznych, 

 podawanie leków zleconych przez lekarzy, 

 obsługa powierzonego sprzętu medycznego, 

 wykonywanie szczepień ochronnych. 

 

Oferujemy: 

 pracę w profesjonalnym zespole w miłej atmosferze, 

 szkolenie przez profesjonalny i doświadczony zespół, 

 możliwość rozwoju zawodowego. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres e-mail: rekrutacja@naszlekarz.com.pl.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Nasz Lekarz Sławomir Jeka, ul. Szeroka  30, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla 
potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych 
rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.), a od 25 maja 2018r. art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016. Dane będą przetwarzane przez Dział Kadr oraz przełożonych w rekrutowanym obszarze. 



  
W przypadku Pani/Pana zgody proszę o zamieszczenie tej formułki w CV: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Specjalista ds. 
zaopatrzenia przez NZOZ Nasz Lekarz Sławomir Jeka, ul. Szeroka  30, 87-100 Toruń na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie 
Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji na czas rekrutacji i do 3miesięcy od momentu jej 
zakończenia. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych także podczas przyszłych rekrutacji, przez okres trwający 24 miesiące, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w 
którym została udzielona zgoda. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte. 
  
W przypadku Pani/Pana zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji zgody proszę o zamieszczenie tej formułki w CV: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez NZOZ Nasz Lekarz Sławomir Jeka, 
ul. Szeroka  30, 87-100 Toruń na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 
ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
przyszłych procesów rekrutacji przez okres trwający 24 miesiące, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym została udzielona 
zgoda. 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą 
e-mail do Administratora Bezpieczeństwa Informacji iod@naszlekarz.pl lub na piśmie na adres: NZOZ Nasz Lekarz Sławomir Jeka, ul. 
Szeroka  30, 87-100 Toruń ze skutkiem na przyszłość. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 
dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, drugi kanał do kontaktu mail/tel.) 
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich 
podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
  
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 

 


