
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu z siedzibą w Orzeszu,

Zatrudni: INFORMATYKA

Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę (pełny lub cząstkowy etat) 

Wymagania:

 Wykształcenie min. średnie

 Dobra  znajomość  środowiska  Windows,  Windows  Server,  pakietu  MS  Office  i
podstaw sieci komputerowych

 Dodatkowym atutem będzie znajomość baz danych MS SQL, urządzeń sieciowych
Mikrotik,  Cisco,  środowiska  VmWare,  mile  widziana  znajomość  medycznych
systemów informatycznych w zakresie e-Szpitala

 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, chęć do pracy

 Znajomość języka angielskiego

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Nadzór nad wdrożonymi systemami informatycznymi w Szpitalu (w tym internetowa

platforma usług publicznych: e-Szpital) i systemami kadrowo, płacowo, księgowymi w

administracji

 Szkolenie nowych pracowników

 Dbanie o infrastrukturę komputerową i sprzęt

 Bieżący nadzór i wprowadzanie aktualizacji na stronie internetowej Szpitala, Portalu

potencjału NFZ

 Przygotowywanie  we  współudziale  IOD i  ASI  wniosków w   o  rozbudowę  sytemu

informatycznego pod potrzeby i wymogi obowiązującego prawa

Oferujemy: 

 Godziwe warunki pracy

 Stabilność zatrudnienia

 Praca w miłym zespole

 Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Oferta powinna zawierać:

 CV

 List motywacyjny

 Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych



Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1.  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Szpital  Chorób  Płuc  w  Orzeszu,  43-180  Orzesze,  
Gliwicka 20
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@szpitalorzesze.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
4. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą 
przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, 
lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy
5. Inne przekazane przez Państwo dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez 
Państwo zgody.
6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli 
wyrażą Państwo na to zgodę.
7. Udzielone przez Państwo zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia 
procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla 
celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
9. Mają Państwo prawo do:

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 do usunięcia danych osobowych;
 do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, 
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KLAZUZULA ZGODY:

Wyrażam zgodę/* Nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu  wykorzystania  w kolejnych naborach prowadzonych przez   Szpital  Chorób Płuc  w Orzeszu,  43-180
Orzesze, Gliwicka 20.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowych  
danych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na 
przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
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