
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie poszukuje kandydatów na stanowisko 
Kierownika Przychodni w Słupsku 

 
Wymagania:  

• lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, 

• co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, 

• umiejętność kierowania pracą zespołu. 
 
Zakres obowiązków: 
1. organizowanie pracy Przychodni w Słupsku, 
2. nadzór nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, 
3. nadzór nad zapewnieniem odpowiedniej jakości usług, 
4. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z procesem 

diagnostyczno-leczniczym, 
5. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej, 
6. systematyczne samokształcenie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, 
7. dbanie o dyscyplinę pracy i przestrzeganie przez personel Praw Pacjenta, 
8. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, 
9. zapoznanie i kontrolowanie podległych pracowników w zakresie realizacji ich zadań  

i obowiązków oraz odpowiedzialności, 
10. organizowanie, motywowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników  

w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. 
 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• adekwatne wynagrodzenie do posiadanych kwalifikacji i umiejętności. 
 

CV wraz z  listem motywacyjnym i dokumentami potwierdzającymi uprawnienia zawodowe 
(dyplom i prawo wykonywania zawodu) należy przesłać na adres poliklinika@pro.onet.pl. 
Rekrutacja jest prowadzona   w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie – tel. 94 347 16 70 w terminie 
do 30.03.2018 r. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez SP ZOZ MSW w Koszalinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”. 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ MSWiA w Koszalinie z siedzibą przy  
ul. Szpitalnej 2 w Koszalinie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 
dobrowolne. 
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