ul. Partyzantów 4, 97-200 Tomaszów Maz.
(44) 724-54-81, 783-639-302
www.medrom.pl
Tomaszów Maz., dn. 23.05.2022 r.
Jesteśmy prywatnym centrum medycznym istniejącym od 1992 r. będącym liderem na lokalnym rynku
medycyny pracy. Współpracujemy z ponad 30 lekarzami w 18 specjalizacjach tworząc rozwijający się zespół
ambitnych osób, skoncentrowanych na realizacji wyznaczonych zadań i celów.

Rejestrator/-ka Medyczny/-a - 1/2 etatu
Miejsce pracy: Tomaszów Maz.

OPIS STANOWISKA:
system pracy – dwuzmianowy (rano i popołudnie)
- koordynowanie ruchem pacjentów (w pierwszym okresie, tzw. „wdrożeniowym”)
- OBSŁUGA PACJENTÓW: przez telefon, mail, FB; a docelowo przy „okienku”
(zapisywanie na godz., informowanie o ofercie placówki, przyjmowanie pieniędzy, wydawanie
dokumentacji medycznej, etc.)
- SYSTEM KOMPUTEROWY – obsługa, weryfikowanie usług, skanowanie, itd.
- WSPÓŁPRACA - z lekarzami i z pracownikami (medycznymi i z biura administracji)
- KARTOTEKA - utrzymywanie porządku w dokumentacji medycznej pacjentów
- przygotowywanie dokumentów (np. kserowanie, składanie kart, itp.)

WYMAGANIA:
- wykształcenie min. wyższe licencjackie (preferowane: ekonomiczne, medyczne)
- odpowiedzialność za swoją pracę (m.in nadzór nad obrotem gotówkowym i z terminali)
- umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
- chęć uczenia się i rozwijania swoich kompetencji
- znajomość obsługi programów Microsoft WORD i EXCEL
- pozytywne podejście do życia
- mile widziane doświadczenie w branży medycznej

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie w rozwijającym się zespole
- warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia, zawodowych kompetencji
oraz osobistego zaangażowania w powierzone obowiązki
- osobom z potencjałem – możliwość rozwoju i awansu
- pracę w dobrej atmosferze

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy:
kamil.skorzycki@medrom.pl
Na zgłoszenia czekamy do: 3 czerwca 2022 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

