
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zatrudni 

PIELĘGNIARKĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ  

 

Forma zatrudnienia: 

Umowa o pracę (etat cząstkowy) lub cywilnoprawna. 

 Zadania:

 Realizacja obowiązków zawodowych pielęgniarki epidemiologicznej wynikających      

z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Oczekiwania – opis stanowiska: 
 wdrażanie programów z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń,
 koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń,

 monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego,

 rejestrowanie i monitorowanie zakażeń wewnątrzszpitalnych,

 inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego
przyczyn,

 organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny)            
w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.

Wymagania: 

Kandydaci  powinni  posiadać  kwalifikacje  określone   w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszcze-
gólnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz.  U.  Nr  151,  poz.  896)  oraz  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia
27.05.2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (t.j. Dz.U.
z 2014r. poz. 746)

 aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 wykształcenie wyższe 

 tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny                
i epidemiologii.

Oferujemy: 

 Godziwe warunki pracy;

 Stabilność zatrudnienia;

 Możliwość dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

Oferta powinna zawierać:

 CV i 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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