OFERTA PRACY
NABÓR OTWARTY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad
Pilicą zatrudni kandydatów do pracy na stanowisko:
Lekarza wykonującego badania w gabinecie USG
Kandydaci proszeni są o przesyłanie podania i CV oraz szkolenia, kursy o w/w zakresie
wraz z ofertą wynagrodzenia.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w/w dokumentów na adres:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Tel: 48/6743842
Fax: 48/6740040
e-mail: sekretariat@zoz-nowemiasto.net
Do CV należy dołączyć następującą klauzurę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych z późn. zm.

OFERTA PRACY
NABÓR OTWARTY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad
Pilicą zatrudni kandydatów do pracy na stanowisko:
Informatyka

Wymagania na w/w stanowisko:
1. wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne
2. znajomość MS Office
3. podstawowa znajomość języka zapytań SQL i zagadnień z budowy relacyjnych baz danych
4. podstawowa znajomość baz danych Oracle / Microsoft SQL
5. umiejętności diagnozowania problemów i szybkiego reagowania na nie
6. Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows
7. wiedzy z obszaru serwisowania komputerów
8. znajomość budowy i architektury sieci komputerowych
9. mile widziane doświadczenie w pracy z systemami w służbie zdrowia
Kandydaci proszeni są o przesyłanie podania i CV oraz szkolenia, kursy o w/w zakresie
wraz z ofertą wynagrodzenia.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie w/w dokumentów na adres:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tomaszowska 43
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Tel: 48/6743842
Fax: 48/6740040
e-mail: sekretariat@zoz-nowemiasto.net
Do CV należy dołączyć następującą klauzurę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Nowe
Miasto nad Pilicą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

