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NHR. 110.03.2021     OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY  
NAZWA JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ SZPITALA: KLINIKA  GASTROENTEROLOGII -  PRACOWNIA  ENDOSKOPII 

STANOWISKO: PIELĘGNIARKA 

WYMAGANIA: 

NIEZBĘDNE:  
 

 
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub 
licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa 
- prawo wykonywania zawodu 
 

CECHY OSOBOWE: - odpowiedzialność, obowiązkowość, kultura osobista, operatywność, 
komunikatywność, umiejętność zachowania tajemnicy, lojalność, dyskrecja 

WYMAGANE DOKUMENTY W 
PROCESIE REKRUTACYJNYM: 
 

1. informacja  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,  zgodnie z Ogólnym 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych ” 
2. Podanie o przyjęcie do pracy. 
3. CV 
4. kopia  dyplomu ukończenia szkoły  
5. kopie certyfikatów , dyplomów  i  zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach potwierdzających umiejętności kandydata  

 

ZAKRES ZADAŃ: 

- Przygotowanie chorych do badań diagnostycznych, zabiegów 
endoskopowych 
- Opieka nad chorym podczas i po badaniu (zabiegu) endoskopowym 
-Realizacja zadań pielęgnacyjno-terapeutycznych, psycho-
pedagogicznych i profilaktycznych wobec chorego i jego rodziny 
- Przygotowanie aparatury niezbędnej do realizacji świadczeń 
– Dbałość o stan techniczny aparatury 
-Podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności 
praktycznych w zakresie zabiegów pielęgniarskich i kliniki chorób 
-Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej 
-Udzielanie pierwszej pomocy  chorym w stanie zagrożenia życia 
zgodnie z umiejętnościami zawodowymi 
- Inne zadania określone w zakresie czynności pielęgniarki 
endoskopowej 
-Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z potrzeb 
bieżących oraz podziału i organizacji pracy w zespole 
 
 
 
 
 



TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW  
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dokumenty należy składać w terminie: od dnia ogłoszenia do dnia 
19.03.2021r., w godzinach od 8:00 do 14:00  w Kancelarii Szpitala (lub 
przesłać pocztą na adres szpitala),w kopercie z adnotacją: „Dział 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi – rekrutacja – Pielęgniarka”,         
 osoba do kontaktu tel. 52 3655 284 w godz. 9:00 do 13:00 
 
- informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
- na stronie www.biziel.umk.pl zamieszczona  została klauzula 
   informacyjna zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie 
   Danych (RODO) 
 
 
 

Bydgoszcz, 25.02.2021r. 

http://www.biziel.umk.pl/

