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Oferta pracy na stanowisko 
 

Asystentka/asystent medyczny osoby starszej ( 1 etat) 
 
 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie w ramach projektu pn. „Kompleksowa opieka nad osobami starszymi" 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 poszukuje pracownika na stanowisko; 

asystentka/asystent medyczny osoby starszej (1 etat). 

 
 

Wymagania: 
1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo, farmacja. 

2. Aktualny numer prawa wykonywania zawodu.  

3. Znajomość tematyki zaopatrzenia w wyroby medyczne. 

4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z obsługą pacjenta. 

5. Nienaganna kultura osobista. 

6. Otwartość, wyrozumiałość i empatia w stosunku do pacjentów i ich opiekunów. 

7. Umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy. 

8. Sumienność, rzetelność i dokładność. 

9. Doświadczenie min. 3 lata pracy w zawodzie. 

10. Prawo jazdy kat. B. 

 
Zakres obowiązków obejmuje m.in.: 

1. Koordynacja procesu leczenia osoby starszej. 

2. Diagnostyka i dostarczanie leków osobie starszej i niesamodzielnej. 

3. Nadzór oraz pomoc w załatwianiu formalności związanych z umawianiem się na wizyty i specjalistyczne 

badania. 

4. Pomoc w dostępie i wykupie leków. 

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej i projektowej pacjentów. 

6. Nadzór oraz pomoc w procesie zaopatrzenia osoby starszej w wyroby medyczne. 

7. Planowanie i koordynowanie procesu zapotrzebowania na wyroby medyczne. 
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Oferujemy: 

1. Umowę  o pracę  (1 etat) 

2. Atrakcyjne wynagrodzenie. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV na adres e-mail: goz@gogolin.pl lub składanie dokumentów 
za pośrednictwem poczty bądź osobiście pod adresem: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ul. Szkolna 2, pierwsze 
piętro, pok. nr 6, 47-320 Gogolin. 
 
Prosimy, aby CV zawierało klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 
 
 
Termin składania dokumentów aplikacyjnych  do 28 sierpnia 2020r., do godz. 15.00.  
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