OFERTA PRACY
FIZJOTERAPEUTA
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii poszukuje kandydatów na stanowisko fizjoterapeuta do
udzielania świadczeń rehabilitacyjnych Uczestnikom Projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na
rzecz osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej”.
Wynagrodzenie:
Na czas realizacji projektu pn. „Sprawny pracownik – działania na rzecz osób z dysfunkcjami
narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej” współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020
Miejsce wykonywania pracy:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków
Wymagania:
 osoba, dopuszczona do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych zgodnie z kryteriami
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 r., poz. 465),
 wykształcenie wyższe.

Ogólny zakres obowiązków:





udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych Uczestnikom Projektu:
 od poniedziałku do piątku (zgodnie z ustalonym harmonogramem), w tym co najmniej 1 sobotę w
miesiącu przez 6 godzin oraz co najmniej 2 dni w tygodniu do godz. 18,
 zgodnie z zaleceniami zespołu rehabilitacyjnego złożonego co najmniej z lekarza specjalisty w
dziedzinie rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz fizjoterapeuty
specjalisty fizjoterapii – każdemu Uczestnik Projektu Zespól zleca co najmniej 7 procedur z zakresu
fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego), w tym nie mniej niż 4 z zakresu
kinezyterapii a w przypadku bezwzględnego przeciwwskazania do stosowania fizykoterapii nie mniej
niż 5 procedur:
a) kinezyterapia – zakres świadczeń (procedury): indywidualna praca z pacjentem
(np. ćwiczenia bierne, czynno -bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody
reedukacji
nerwowo-mięśniowej,
ćwiczenia
specjalne,
mobilizacje
i manipulacje), ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia
czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia ogólnousprawniające
(indywidualne i zespołowe), inne formy usprawniania w ramach kinezyterapii.
Łączny czas trwania kinezyterapii powinien wynosić minimum 60 minut w trakcie pojedynczej
sesji.
b) fizykoterapia – zakres świadczeń (procedury): elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza,
elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, TENS, prądy Traeberta, prądy
Kotza); sonoterapia (ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza): magnetoterapia (impulsowe
pole elektromagnetyczne wysokiej i niskiej częstotliwości); światłolecznictwo (miejscowe
naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym, laseroterapia –
skaner; laseroterapia punktowa);5. Termolecznictwo (ciepłe okłady żelowe, okłady parafinowe);
krioterapia (krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu lub dwutlenku węgla, zimne okłady
żelowe); hydroterapia (kąpiel wirowa kończyn); balneoterapia (okłady z borowiny – miejscowe).
c) masaż leczniczy – zakres świadczeń (procedury): masaż suchy - częściowy, masaż mechaniczny,
drenaż limfatyczny.
bieżące, staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej;
utrzymanie w należytym stanie sprzętu i aparatury medycznej;
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czuwanie nad należytym stanem sanitarno-higienicznym wszystkich pomieszczeń w których udzielane będą
świadczenia,
wykonywanie zleceń lekarskich i udokumentowanie ich wykonania.

Oferujemy:
 umowę o prace na pełny etat, na czas określony (od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.)
 uczestnictwo w szkoleniach,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres
e-mail: office@kcr.pl w temacie wiadomości pisząc:
„ rekrutacja-fizjoterapeuta- program zdrowotny Sprawny pracownik” w terminie do 22.08.2018 r.
Wymagane dokumenty:








CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj.:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę urodzenia,
- adres do korespondencji,
- wykształcenie,
- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- wymiar etatu.
list motywacyjny
dyplom ukończenia studiów wyższych – kserokopia
prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty – kserokopia
oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
deklaracja łącznego zaangażowania zawodowego w realizacji wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz innych źródeł finansowych, w tym środków własnych
Krakowskiego
Centrum
Rehabilitacji
i
Ortopedii
i
innych
podmiotów,
w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie (załącznik nr 2 do
ogłoszenia)

Uwaga:
Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczenie dodatkowych informacji np. zdjęcie, numer telefonu,
zainteresowania prosimy o dołączenie do CV podpisanego oświadczenia wskazanego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dodatkowych danych- innych niż wymienione w art. 221
Kodeksu pracy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)
Inne informacje:
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia
rekrutacji.
Dyrektor
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
mgr Teresa Zalewińska-Cieślik
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
na stanowisko fizjoterapeuta/technik fizjoterapii

Oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie (KCRiO),
al. Modrzewiowa 22, 30 -224 Kraków, Tel. 12 428 7383, office@kcr.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
iodo@kcr.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w procesie rekrutacji.
4. Dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest
obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie
powyższych danych może być przyczyną odmowy zatrudnienia.
Dane niewymienione w art. 221 §

1 Kodeksu Pracy mogą być także przetwarzać na

podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie
dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma
wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania
mojej kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji,
zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom KCRiO
posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, podmiotom działającym na zlecenie
administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT oraz podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez KCRiO.
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Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach
określonych w art. 18 RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi
dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś
przebiegu procesu rekrutacji.
10. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak
jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy
w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny ani profilowane.
12. Dane

osobowe

nie

będą

przekazywane

do

państw

trzecich

ani

organizacji

międzynarodowych.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia
na stanowisko fizjoterapeuta/technik fizjoterapii

Deklaracja kandydata do pracy
dotycząca łącznego zaangażowania zawodowego
w realizacji wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS
oraz innych źródeł finansowych, w tym środków własnych
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii i innych podmiotów,
w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie

Deklaruję, iż łączne zaangażowanie zawodowe
do pracy),

…………………………………………………………………………. (imię nazwisko kandydata

niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych

z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie (Do limitu wlicza się
czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, nie wlicza się natomiast
czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym).

.......................................................

Podpis kandydata do pracy
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia
na stanowisko fizjoterapeuta/technik fizjoterapii

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dodatkowych danych
- innych niż wymienione w art. 221 Kodeksu pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii moich
danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy zawartych w mojej ofercie
pracy, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, 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

(ogólne

rozporządzenie

o

ochronie

danych)

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

.......................................................

Podpis kandydata do pracy
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