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Nadarzyn, 25.03.2020 r. 
 
 

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie  
poszukuje kandydata na stanowisko  

Rejestratorka medyczna / rejestrator medyczny 
 
Opis stanowiska: 

• Osobista i telefoniczna obsługa rejstracji pacjentów przychodni; 
• Udzielenie informacji o świadczonych usługach medycznych; 
• Prace administracyjne związanych z obsługą i archiwizacją dokumentacji w tym dokumentacji 

medycznej; 
• Obsługa urządzeń biurowych i kasy fiskalnej; 
• Budowanie pozytywnych relacji z pacjentami i dbanie o wizerunek firmy. 

Od kandydatek-(ów) oczekujemy:  
• Wykształcenie minimum średnie; 
• Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; 
• Umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, uczciwość w realizacji powierzonych zadań, 

rzetelność; 
• Bardzo dobre umiejętności interpersonalne, optymistyczne usposobienie, empatia, komunikatywność; 
• Gotowość do pracy w systemie zmianowym; 
• Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym; 
• Wysokiej kultury osobistej; 
• Umiejętności pracy w zespole; 
• Znajomość systemu MS Office, KS-SOMED mile widziana; 
• Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z obsługą klienta. 

 
Oferujemy: 

• Pracę w stabilnej firmie; 
• Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin; 
• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 
 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z nazwą stanowiska rejestratorka 
medyczna w tytule wiadomości na adres: rekrutacja@zoznadarzyn.pl do dn. 30.04.2020 r. 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z  art. 6 ust. 1 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88, zwanym dalej RODO)". 
 


