
 

 

                                          Oferta zatrudnienia dla Pielęgniarki do Poradni Alergologicznej 

   Wielospecjalistyczna Przychodnia Lecznice Citomed Sp. z o. o. realizująca od ponad 20 lat usługi 

medyczne w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie  na terenie powiatu toruńskiego oferuje zatrudnienie 

dla pielęgniarki zainteresowanej rozwojem zawodowym w opiece ambulatoryjnej. 

Kluczowe zadania: 

-realizacja zadań pielęgniarki w Poradni Alergologicznej dla dzieci i dorosłych; 

Wymagania: 

- wykształcenie kierunkowe; 

- kurs szczepień ochronnych; 

- mile widziany kurs  badań spirometrycznych dla pielęgniarek; 

-mile widziany kurs wykonywania i oceny testów skórnych dla pielęgniarek; 

 -mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  lub studia magisterskie pielęgniarskie; 

- mile widziany kurs specjalistyczny w zakresie preskrypcji i ordynacji leków, wyrobów medycznych oraz 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

-doświadczenie zawodowe minimum 5lat; 

Oferowane warunki pracy: 

- forma zatrudnienia dowolna (wg preferencji kandydata) tj: umowa o pracę lub cywilno-prawna; 

- możliwość zatrudnienia w dowolnej chwili; 

Dokumenty aplikacyjne, tj. CV należy przesłać na adres mailowy: 

przelozona@citomed.pl 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 723 186 475 

 

Informujemy, stosownie do zapisów ustawy dot. Ochrony danych osobowych, że : 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lecznice Cito-

med Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:  

o Lecznice Citomed Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 Toruń 

o e-mail: iod@citomed.pl 

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekru-

tacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod-
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stawie zgody przed jej cofnięciem, 

4. odbiorcą Państwa danych składanych za pośrednictwem internetu może być podmiot działający na 

zlecenie administratora danych, tj. dostawca poczty elektronicznej.; 

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 3 

lat. 

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Lecznice Citomed Sp. z o.o. i Citomed Sp. z o.o. 

Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO. 

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 

z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie 

zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji; 

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warun-

kiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Lecznicach Citomed Sp. z o.o. i 

Citomed Sp.z o.o., 

 

  

 


