
 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci 

stanowisko:  

Statystyk medyczny (0,5 etatu) / Sekretarka medyczna (0,5 etatu)

Wymagania( określa przełożony )

widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Uprawnienia szczególne: - 

Oferujemy ciekawa pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i dalsze szkolenia.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza 

osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Szpitalu 

Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu

Jastrzębie-Zdrój lub na adres  ema

stanowisko: Statystyk medyczny (0,5 etatu) / Sekretarka medyczna 

(0,5 etatu) 

 

Dokumenty należy przesłać do dnia

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym 

momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoja kandyd

i zawnioskować o usunięcie jego aplikac

 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki14 

Tel. centrala: (0-32) 47-614-51 
Tel./fax.(0-32) 47-517-27 

e-mail: szpitalwsr@wsr.cal.pl 
www.wsr.cal.pl 

NIP 633-20-02-096         REGON  000297767 
       

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu
jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, poszukuje na 

Statystyk medyczny (0,5 etatu) / Sekretarka medyczna (0,5 etatu)

Wymagania( określa przełożony ): wykształcenie minimum średnie, mile 

widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

 

Oferujemy ciekawa pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i dalsze szkolenia.

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza 

osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Szpitalu 

ieci w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kościuszki 14 44-

na adres  email szpitalwsr@wsr.cal.pl z dopiskiem oferta na 

Statystyk medyczny (0,5 etatu) / Sekretarka medyczna 

Dokumenty należy przesłać do dnia: 03.01.2020 r. do godz. 15:00

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym 

momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoja kandyd

zawnioskować o usunięcie jego aplikacji i przesłanych danych osobowych.

 
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci 

    

dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju  jest 
jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Załącznik nr 3 

Zdroju, poszukuje na 

Statystyk medyczny (0,5 etatu) / Sekretarka medyczna (0,5 etatu) 

wykształcenie minimum średnie, mile 

 

Oferujemy ciekawa pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego i dalsze szkolenia. 

Osoby zainteresowanie prosimy o przesłanie lub dostarczenie Kwestionariusza 

osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Szpitalu 

-330            

dopiskiem oferta na 

Statystyk medyczny (0,5 etatu) / Sekretarka medyczna  

do godz. 15:00 

Po skończonym procesie rekrutacji oferty podlegają zniszczeniu. W każdym 

momencie prowadzonej rekrutacji kandydat może wycofać swoja kandydaturę 

ji i przesłanych danych osobowych. 


