OFERTA PRACY
Centrum Medyczne MEDICA Sp. z o.o. Oddział PROF – MED Włocławek
87 – 805 Włocławek, ul. Toruńska 222

REJESTRATORKĘ MEDYCZNĄ

zatrudni:

FORMA ZATRUDNIENIA : UMOWA ZLECENIA
WYMAGANIA:
- wykształcenie min. średnie
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu OFFICE
- bardzo dobra komunikatywność
- wysoka kultura osobista
- dyspozycyjność
- doskonała organizacja pracy
- zaangażowanie

PREFEROWANE:
- doświadczenie w pracy na stanowisku rejestratorki medycznej lub podobnym w bezpośrednim
kontakcie z klientami będzie dodatkowym atutem
OPIS STANOWISKA:
- osobista i telefoniczna obsługa pacjenta
- umawianie terminów wizyt lekarskich
- udzielanie informacji dotyczących zakresu świadczonych usług
- gromadzenie, segregowanie i archiwizacja dokumentacji medycznej
- weryfikacja ubezpieczeń zdrowotnych
- wydawanie wyników badań
- obsługa kasy fiskalnej
- przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych

CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji oraz adresem
e-mail i nr telefonu do kontaktu, proszę składać:
- w formie papierowej w Sekretariacie Spółki w dni powszednie w godz. 7.00 – 15.00 lub
- elektronicznie na adres: anna.lisiecka@cmprofmed.pl
Administratorem podanych danych jest Centrum Medyczne Medica Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, pod adresem:
ul. Chemików 7, 09 -411 Płock (dalej „Administrator”). W Centrum Medycznym Medica Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołany jest
Inspektor Ochrony Danych (zwany także Administratorem Bezpieczeństwa Informacji), do którego można kierować zapytania na adres:
daneosobowe@cmmedica.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celu z przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek ich podania
wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Pani/Pana nie będą przekazywane do
innych podmiotów oraz do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.
Informacje dodatkowe :
Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. Oddział PROF-MED Włocławek zastrzega sobie prawo
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

