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

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PEŁNOMOCNIKA DS. AKREDYTACJI I ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Miejsce pracy: Starogard Gdański

pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na 3/5 etatu
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
przyjazny, otwarty i wspierający zespół współpracowników

OFERUJEMY:

wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia uzupełniające/podyplomowe 
znajomość aktualnych wymogów prawnych 
umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem
samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, odpowiedzialność
terminowość
umiejętność pracy w zespole
umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresujących, nastawienie
na samodzielne rozwiązywanie problemów
łatwość przyswajania nowych standardów pracy
współpraca z instytucjami zewnętrznymi i pozostałymi działami Spółki

WYMAGANIA:      

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopiskiem: „rekrutacja Zarzadzanie Jakością” 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 
Termin zakończenia rekrutacji 27.05.2022 r. 

monitorowanie informacji i opinii nt. Spółki w mediach;
koordynowanie działań związanych ze współistnieniem systemów zarządzania tj.: systemu
zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015, systemu zarządzania
środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015, systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy zgodnego z normą PN-N 18001:2004; 
sprawowanie nadzoru nad procesami i działaniami dotyczącymi zintegrowanego systemu
zarządzania jakością; 
tworzenie i zarządzanie realizacją programów zarządzania jakością; 
koordynowanie wykonawstwa działań dotyczących szacowania szans i ryzyk oraz działań
zapobiegawczych i korygujących; 
sporządzanie opracowań i raportów, dotyczących skuteczności zarządzania jakością; 
opracowywanie dokumentacji z zakresu zarządzania i doskonalenia zintegrowanego
systemu zarządzania zgodnie z przyjętymi normami; 
nadzorowanie dokumentacji operacyjnej systemu zarządzania jakością; 
analizowanie i doskonalenie skuteczności i efektywności funkcjonowania systemu
zarządzania;
realizacja zadań związanych z audytem dokumentacji medycznej;
kształtowanie świadomości i transfer wiedzy dotyczącej jakości; 
sprawowanie nadzoru nad badaniami ankietowymi satysfakcji pacjentów oraz analiza
wyników ankiet; 
organizowanie przeglądów systemu zarządzania zgodnie z właściwą procedurą, 
planowanie, organizowanie i koordynowanie działań związanych z audytami systemowymi
dotyczącymi wymagań jakościowych przyjętych normami i polityką jakości Spółki; 
planowanie i merytoryczny nadzór nad audytami wewnętrznymi systemu zarządzania
jakością; 
przeprowadzanie audytów wewnętrznych dotyczących wymagań jakościowych przyjętych
normami i polityką jakości Spółki; 
współpracowanie z komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu procedur, instrukcji,
zarządzeń dotyczących zapewnienia jakości; 
współpracowanie z komórkami organizacyjnymi w ustanowieniu i utrzymaniu systemu
zarządzania jakością w ich obszarze odpowiedzialności menadżerskiej; 
sprawowanie nadzoru nad procesem certyfikacji systemu zarządzania jakością; 
przygotowanie Spółki do procesu akredytacji szpitali prowadzonego przez Ministerstwo
Zdrowia i Centrum Monitorowania Jakości; 

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


