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    Zamówienie na usługę rekrutacji 

          Nr ref ……/.……/……/……. 

I. Dane Zleceniodawcy 

Pełna nazwa zakładu leczniczego  

  

Dokładny adres  

  

  

Osoba upoważniona do kontaktu  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Fax  

E-mail  

Strona WWW  

Nr księgi RPWDL  

Organ rejestrujący  

 
II. Stanowisko pracy – informacje szczegółowe 

 

Typ stanowiska     □  Lekarz medycyny        □  Lekarz dentysta 

Preferowany status zawodowy            □  Rezydent                      □  Bez specjalizacji 

□  Specjalista                     

Specjalizacja I  

Specjalizacja II  

Data rozpoczęcia pracy  

Typ placówki/dział organizacji           □  Szpital/oddział            □  Poradnia 

□  Przychodnia                 □  Sanatorium 

□  Prywatna praktyka     □  Inna …………………………… 

Miejsce wykonywania pracy  

Okres zatrudnienia □  Nieokreślony               □  Określony …………………. 

Wymiar godzin pracy                         □  Pełny                             □  Niepełny …………………… 

□  Zastępstwo                  □  Dyżury ………………………. 

Proponowana forma zatrudnienia                                                               □  Umowa o pracę          □  Kontrakt 

□  Inna …………………………………………………………………. 

Wynagrodzenie / stawka godz.      

□  Wyrażam zgodę na publikowanie stawki/wynagrodzenia w treści ogłoszeń z ofertą pracy 
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Dodatkowe skł. wynagrodzenia □  Dodatek …………………………………………. 

□  Premia …………………………………………… 

□  Inne ……………………………………………….. 

Pozapłacowe świadczenia  

Oferowane narzędzia pracy  

 

III. Profil kandydata 

Wymagania formalne  
 

Wymagania merytoryczne  
 

Preferowane kompetencje  
 

Uprawnienia/certyfikaty  

Znajomość języków obcych Język …………………………..  Poziom …………………………….. 
Język …………………………..  Poziom …………………………….. 

Znajomość obsługi komputera □  Tak           □  Nie 

Aplikacja  …………………………………………………………………. 

Wymóg posiadania pr. jazdy □  Tak           □  Nie 

Dostępny opis st. pracy □  Tak           □  Nie 

Dodatkowe informacje  
 

 

□  Klauzula informacyjna* 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o.o.  
    z siedzibą w Warszawie (02-512), ul. Puławska 18 lok. 111, 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1   
    lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy  
    z dnia 26 czerwca 1974 r. 
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i  
    dobrowolnej zgody także przyszłych rekrutacji, 
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, 
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest  
    dobrowolne, 
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  
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□  Klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną 
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o.o. na mój nr telefonu 

komórkowego oraz na adres e-mail informacji handlowych i marketingowych, w szczególności powiadomienia 

o szkoleniach, kursach i konferencjach, a także nowych publikacjach, biuletynach i wydarzeniach dotyczących 

usług oferowanych przez CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące 

zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 

144, poz. 204, z późniejszymi zmianami). 

* obowiązkowa 

 
Data:     Miejsce: 
 
 
Czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia zamówienia: 
 
 
Pieczątka nagłówkowa Zleceniodawcy: 
 
 
 
 
 

Nr Umowy Ramowej: ………/………./2018 

Data wpływu:  
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