
      Kierownik Przychodni 

          Miejsce pracy: Warszawa, ul. Miedziana 2 

  

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 

 
• organizacja pracy w kierowanej jednostce, w tym w zakresie nadzoru czasu pracy i przygotowania grafików 

pracy oraz planów urlopów lekarzy, 

• stałe monitorowanie jakości i efektywności pracy podległego personelu oraz optymalizowanie działalności 

kierowanej komórki organizacyjnej,  

• zapewnienie odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń, zgodnie z umową zawartą z MOW NFZ, 

wytycznymi NFZ i obowiązującymi przepisami prawa, 

• zapewnienie przestrzegania praw pacjenta, 

• nadzór nad procesem leczniczo-diagnostycznym pacjentów przychodni, 

• nadzór nad prawidłowym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej,  

• dbanie o stan infrastruktury poradni, pracowni i gabinetów oraz o prawidłowe wykorzystanie sprzętu i 

aparatury medycznej, nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych aparatury i sprzętu 

medycznego, 

• nadzór nad przestrzeganiem oraz stosowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

przepisów wewnętrznych,  

• udział w tworzeniu i realizacji polityki jakości, 

• przekazywanie do wiadomości podległym pracownikom treści zarządzeń, poleceń służbowych oraz innych 

aktów wewnętrznych oraz nadzór nad ich realizacją, 

• uczestniczenie w przygotowywania materiałów do postępowań konkursowych, 

• przygotowywania analitycznych dokumentów sprawozdawczych i planistycznych w zakresie działania 

podległej komórki.  

 

Oczekiwanie względem Kandydata: 

 
• wysokie umiejętności komunikacyjne, 

• umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji, 

• doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem kilkunastoosobowym zespołem, 

• przedsiębiorczość i zaangażowanie w powierzone zadania, 

• wysoka umiejętność zarządzania zadaniami, 

• duża samodzielność i inicjatywa w podejmowanych działaniach, 

• wyższe wykształcenie medyczne lekarskie, ukończona specjalizacja. 

 

Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz: 

 
• dużą swobodę w działaniu, 

• możliwość realizacji własnych pomysłów, 

• zgrany zespół, 

• umowę o pracę, wynagrodzenie podstawowe i system premiowy, 

• pracę w branży, której misją jest ratowanie zdrowia i życia ludzi, 

• przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy, 

• możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych. 

 

 

 
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych na adres: praca@zozwola.pl tel. 535004326. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi 

kandydatami. 

Link do informacji dla kandydatów do pracy : http://zozwola.pl/rodo-dla-kandydatow-do-pracy/ 
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