
 

KOORDYNATOR DS. PIELĘGNIARSTWA  

 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy prowadzi nabór na stanowisko Koordynatora ds. Pielęgniarstwa ZOZ w Nidzicy. 
 

Wymagania: 

 Prawo wykonywania zawodu PIELĘGNIARKI  

 Wykształcenie wyższe na kierunku PIELĘGNIARSTWO  

 Minimum 5-letni staż pracy w zawodzie  

 Umiejętności organizacyjne 

 Inicjatywa i kreatywność wdrażania innowacyjnych rozwiązań  

 

Zakres zadań:  

1) zapewnienie realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne w opiece nad pacjentem z 

zapewnieniem standardów akredytacyjnych oraz systemu zarządzania jakością, 

2) systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości  opieki pielęgniarskiej i położniczej, 

stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy, 

3) opracowywanie i wdrażanie standardów pielęgnowania, 

4) poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych, 

5) nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników, 

6) ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego w porozumieniu  z pielęgniarkami koordynującymi i 

nadzorującymi, 

7) planowanie rozwoju zawodowego podległego personelu, 

8)  uczestniczenie w odprawie kierowniczej kadry pielęgniarskiej i innych spotkaniach powołanych w celu 

sprawniejszej realizacji wytyczonych zadań, 

9) nadzór nad dokumentacją medyczną, w szczególności z zakresu realizacji świadczeń pielęgniarskich i 

położniczych.  

 

OFERYJEMY: atrakcyjne warunki zatrudnia, możliwość rozwoju zawodowego.   

 

Oferty: CV wraz listem motywacyjnym/podaniem z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, 

poz. 1000  z późn. zm. )” należy składać do 4.09.2018r., godz. 12:00, w Sekretariacie ZOZ Nidzica, ul. Mickiewicza 25.  

 

Więcej informacji udziela Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych, Tel. 89 625 05 14, e-mail: 

a.malinowska@zoz.nidzica.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  informujemy, że:  

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, adres: ul. 

Mickiewicza 23, kod pocztowy 13-100, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl, tel. 89 625 05 35 

2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pacjent może się kontaktować w sprawach przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zoz.nidzica.pl; 

3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 
administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe 

pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy;  

4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z 
którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. 

dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, kancelarią prawną, zewnętrznym 

audytorem);  

5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;  

6. osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.  

7. dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie 
dłużej niż przez okres 180 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;  

8. osobom ubiegającym się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy,  niepodanie 
danych osobowych wyklucza udział w naborze na wolne stanowisko pracy;  

10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie. 

 
Anna Osłowska - Dyrektor  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Nidzica, 8 sierpnia  2018r.  
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