
 

Kim jesteśmy?  
Optima Care Sp. z o.o. to zespół doświadczonych ludzi, którzy z zaangażowaniem i pasją realizują 
swoje cele zawodowe. Jesteśmy jednym zespołem bez względu na realizowane zadania, gdyż dążymy 
do jak najefektywniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów. 
Doświadczenie jakie spółka Optima Care Sp. z o.o. osiągnęła dzięki współpracy z Grupą Kapitałową 
Impel czynią z Nas lidera usług pomocy przy pacjencie świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych. 
Realizujemy kontrakty na terenie całej Polski oraz działamy aktywnie w obszarze rehabilitacji oraz 
medycyny pracy  otwierając kolejne centra. Obecnie poszukujemy chętnych do dołączenia do 
naszego zespołu na stanowisku: 
 

Pielęgniarka Medycyny Pracy 

Miejsce pracy : Świecie 

Opis stanowiska 

 zapewnienie profesjonalnej i sprawnej obsługi pacjenta 

 współpraca z lekarzem medycyny pracy oraz pozostałym personelem medycznym 

 praca w gabinecie zabiegowym oraz gabinecie medycyny pracy 

 przygotowywanie Pacjenta do badań lekarskich, a także nadzór nad dokumentacją medyczną Pacjenta 

 wykonywanie EKG oraz innych badań w zależności od uprawnień 

 przygotowywanie gabinetów do pracy 

 dbanie o pozytywny wizerunek placówki 

Oczekiwania 

 wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu 

 min. 1 rok doświadczenia na stanowisku pielęgniarki 

 mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarka medycyny pracy 

 ukończony kurs kwalifikacyjny z medycyny pracy, kurs z ochrony zdrowia pracujących 

 mile widziane ukończone kursy dodatkowe (np. EKG, spirometrii) 

 sprawna obsługa komputera 

 komunikatywność, umiejętności pracy w zespole 

 życzliwe podejście do ludzi oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki 

Oferujemy 

 stabilne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji  

 pracę w innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się grupie medycznej 

 przyjazną atmosferę 

 benefity pozapłacowe 

Prosimy o przesyłanie CV na adres : a.sokol@optimacare.pl  lub kontakt telefoniczny 510 012 340   
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RODO 
Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą zgody oraz klauzulą obowiązku informacyjnego. 
 
Klauzula zgody 

Przesłanie dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla optima care sp. Z o.o. na 

przetwarzanie podanych w dokumentach danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją 

procesu rekrutacyjnego na stanowisko menadżer ds. Sprzedaży oraz przyszłych i nieokreślonych na 

obecną chwilę procesów rekrutacyjnych. 

Wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Optima Care Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36, 85-746 Bydgoszcz. 

 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do 

naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: e.lis@optimacare.pl  

 3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

 4. Optima Care Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu odwołania przez 

Państwa zgody. 

 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 

29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej 

Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 

Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co 

oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa 

zgody. 

 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, którzy 

w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp. 

 7. Przysługuje Państwu zawsze prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych wskazanym w pkt 3. 

 8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możliwe 

jest wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 9. Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, 

jednak konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, co oznacza, że odmowa podania przez 

Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z rekrutacji. 

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 


