
Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zapewnia szeroki  zakres świadczeń medycznych w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ASYSTENT/KA BIURA ZARZĄDU
Miejsce pracy: Starogard Gdański

pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie;
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
przyjazny, otwarty i wspierający zespół współpracowników.

OFERUJEMY:

wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomiczne lub
administracyjne);
doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata; 
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności
Excel);
odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją; 
samodzielność, systematyczność, komunikatywność oraz dobra
organizacja pracy własnej; 

umiejętność pracy pod presją czasu, nastawienie na samodzielne
rozwiązywanie problemów.

WYMAGANIA:      

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „rekrutacja biuro zarządu” na adres:
kadry@szpital-starogard.pl lub osobiście w biurowcu szpitala pod adresem: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z
o.o. ul. dra Józefa Balewskiego 1; 83-200 Starogard Gdański, Dział Personalny i Płac w pokoju Nr 23 w
poniedziałki, środy  i piątki w  godzinach od 8:00 do 14:00; we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 10:00. 
Termin zakończenia rekrutacji 28.06.2021 r. 

organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu Zarządu;
umawianie i koordynowanie spotkań Prezesa Zarządu według skali
priorytetów;
zarządzanie hierarchią informacji napływających do sekretariatu,
sortowanie i syntezowanie najbardziej istotnych danych ;
prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz
przychodzących do firmy;
prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami Zarządu;
przyjmowanie wyznaczanych interesantów;
przygotowanie odpowiednich materiałów i informacji dla Zarządu;
koordynowanie współpracy Zarządu z poszczególnymi działami firmy i
ich pracownikami;
pomoc w prowadzeniu biura Lekarza Naczelnego;
obsługa gości Zarządu
wspólpraca z insytucjami zewnętrznymni i pozostałymi działami Spółki.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:      
 

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: 
Zgodnie z art.6 ust.1 it. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i
przyszłych rekrutacji.

www.szpital-starogard.pl


