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Czarny Bór 2021-09-10

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
w Czarnym Borze poszukuje 

INFORMATYKA
Liczba poszukiwanych kandydatów: 1 osoba

wymiar etatu: 1 etat – umowa o pracę 

miejsce pracy:  siedziba Zakładu -  Czarny Bór, ul. Parkowa 8

Nasze oczekiwania:

 dobra znajomość systemu MS Windows, pakietu MS Office
 dobra znajomość obsługi komputerów, urządzeń drukujących oraz umiejętność

diagnozowania usterek
 podstawowa znajomość sieci komputerowych
 terminowość i rzetelność przy wykonywaniu zadań
 chęć zaangażowania w długotrwałą współpracę
 umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista
 samodzielność, umiejętność organizowania pracy własnej
 komunikatywność
 doświadczenie w pracy w placówce medycznej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 pracę w  branży, której misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi
 możliwość rozwoju zawodowego
 godziny pracy dostosowane do Twoich potrzeb

 Wymagane dokumenty:

 kwestionariusz osobowy kandydata do pracy załączony do ogłoszenia
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Dodatkowe informacje:

 Integralną  część  ogłoszenia  stanowi  informacja  administratora  dotycząca
postępowania rekrutacyjnego

 dokumenty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  30  września  2021  r.  w
zamkniętych kopertach z dopiskiem: Praca – informatyk:

 listownie na adres: Zakład Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze ul
Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór

 osobiście w godzinach pracy sekretariatu: 7:00 – 14:35
 mailowo na adres: kadry@zlo.czarnybor.com

 Zakład zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru  
w każdym czasie i bez podania przyczyny

 Informujemy,  że  skontaktujemy  się  jedynie  z  wybranymi  osobami.  Wybrani
kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną

 Osoby,  których  aplikacje  zostaną  rozpatrzone  negatywnie  nie  będą  o  tym
informowane, a oferty zostaną zniszczone nie później niż 14 dni po zamknięciu
naboru

 Aplikacja kandydata do pracy przesłana po terminie nie będzie uwzględniona 
w procesie rekrutacji i zostanie natychmiast zniszczona 

 W przypadku  dołączenia  przez  kandydata  do  pracy  innych,  niewymaganych
dokumentów będą one natychmiast niszczone

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 74/8450125 wew.34
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