
C 	centrum medyczne 
DOBRZYŃSKA 

Wojewódzki Zespół  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław 

CENTRUM MEDYCZNE „DOBRZYŃSKA" 

ZATRUDNI 

DIAGNOSTĘ  LABORATORYJNEGO 

Wymagania: 

o Aktualne PWZ DL 

Mile widziani diagno ści ze specjalizacj ą  w dziedzinie analityki klinicznej lub medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej lub w trakcie specjalizacji, w wymienionych dziedzinach 

Oferujemy: 

• Formę  zatrudnienia i wymiar czasu pracy do uzgodnienia 

• Miłą  atmosferę  w zgranym zespole 

• Możliwość  zdobywania nowych do świadczeń  

Sposób sk ładania ofert: 

• CV przyjmujemy do dnia 31.03.2022r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: 
kadry(wzsoz.wroc.p1 

Prosimy o dołączenie w dokumentach rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przyk ładowa treść  zgody poniżej: 
„Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb ędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw ą  
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z poz. zm . oraz zgodnie z Rozporz ądzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.042016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenie o ochronie danych osobowych) informuj ę, iż  Administratorem danych osobowych jest 
Wojewódzki Zespó ł  Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej zwany dalej WZSOZ, z siedzib ą  przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, 50-403 Wroc ław. Na stronie internetowej 
WZSOZ http://www.dobrzynska.wroc.pl/aktualnosciJauzula-informacyina  umieszczona jest zak ładka RODO, na której systematycznie aktualizowane s ą  
informacje dotycz ące ochrony danych osobowych oraz Klauzula informacyjna w zwi ązku z przeprowadzan ą  rekrutacj ą . 
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