NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna

wszystkich

W związku z tworzeniem nowych miejsc pracy poszukujemy osób na stanowisko:

Asystentka Stomatologiczna (Miejsce pracy: Wrocław)
(Kod zawodu: 325101)

Zadania
Asystowanie przy zabiegach stomatologicznych różnych specjalizacji,
Przygotowywanie stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
Sterylizacja narzędzi i sprzętu,
Uzupełnianie brakujących materiałów i instrumentów,
Profesjonalny kontakt z pacjentem,
Dbanie o pozytywny wizerunek kliniki.

Wymagania
Wykształcenie kierunkowe,
Doświadczenie w pracy na w/w stanowisku,
Umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej,
Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność
profesjonalnej obsługi pacjenta,
Umiejętność pracy „na cztery ręce”,

Dyspozycyjność,
Doskonała organizacja pracy,
Wysoka kultura osobista,
Empatia,
Ukierunkowanie na rozwój swoich kompetencji.

Oferujemy
Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę w zespole ambitnych specjalistów w dynamicznie rozwijającej się placówce medycznej,
Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności.

Zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: rekrutacja@aps.wroclaw.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tej oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)”. Bez powyższej klauzuli CV będzie
natychmiast usunięte. Można dodatkowo zawrzeć następującą informację: "Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."
Informujemy, że Administratorem danych jest Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 26. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

rekrutacja@aps.wroclaw.pl

790 444 392

ul. Krakowska 26

@apswroc

