PROFIL KANDYDATA ____________________
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА __________________
DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA

ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Kraj, miasto:
Cała Polska
Miejsce przyjazdu:
DK PARTNER Sp. z o.o. Łódź, al. Piłsudskiego 139/141

Країна, місто

PROFIL SELEKCYJNY

СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ

Nazwa stanowiska

Посада

Місце приїзду

Lekarz – położnik

Zakres obowiązków

Посадові обов’язки

Opieka nad pacjentką w trakcie ciąży i porodu
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Prowadzenie i analiza badania KTG
Wsparcie pacjentki w trakcie ciąży i połogu

Warunki pracy

Умови праці

Szpital/przychodnia

Wymiar i system czasu pracy

Вимір та система часу праці

dyżurowy

Pakiet wynagrodzeń
2.500 – 10.000 PLN netto/miesięcznie
Zatrudnienie na podstawie

Заробітна плата
Працевлаштування на підставі

Umowa o pracę

PROFIL WYMAGAŃ

ПРОФІЛЬ ВИМОГ

Wiedza i doświadczenie
Ukończone studia medyczne – dyplom lekarza
Doświadczenie zawodowe w charakterze położnej
Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań KTG
Umiejętność analizy wyniku KTG
Dodatkowe uprawnienia i umiejętności
Komunikatywny język polski
Uprawnienia w zakresie badań KTG
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność obsługi komputera
Odporność na stres
Orientacja na pacjenta, empatia
Komunikatywność
Punktualność
Dodatkowe informacje

Знання та досвід

Додаткові навички та вміння

Додатковa інформація

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów o telefon;
* w okresie 3 dni po przyjeździe, będą musieli przejść z naszą
pomocą: badanie SANEPID, założenie konta bankowego, w
razie konieczności szkolenie.
Po przyjeździe na miejsce docelowe zostaną odebrani
każdorazowo przez naszych koordynatorów.
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie
wyżywienia oraz zamieszkania - ok 350-450 zł.

POZOSTAŁE WARUNKI

ІНШІ УМОВИ

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania

Умови проживання

Bezpłatne w okresie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy
(zakwaterowanie opłacone przez Pracodawcę)

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.)
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Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет )

PROFIL KANDYDATA ____________________
ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА __________________
100 zł

Wyżywienie
We własnym zakresie

Харчування

Dojazd do miejsca Pracy/Transport

Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт

We własnym zakresie
Termin przedstawienia kandydatów od ……… do

Крайній термін представлення кандидата
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