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OFERTA PRACY 
 

 

Zastępca Kierownika Działu Fizjoterapii 

 

Miejsce pracy: Dział Fizjoterapii 

Kluczowe obowiązki: 

 znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzonej 

przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii działalności leczniczej oraz 

obowiązujących Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

 Zastępowanie Kierownika Działu Fizjoterapii podczas jego nieobecności  

 organizowanie i nadzorowanie pracy personelu udzielającego świadczeń                            

w Fizjoterapii Ambulatoryjnej 

   wprowadzanie do pracy nowych pracowników Fizjoterapii Ambulatoryjnej 

 ustalanie podziału pracy, zakresów czynności, harmonogramów personelu  

Fizjoterapii Ambulatoryjnej 

 czuwanie nad wykonywaniem przez podległy personel zabiegów w należyty sposób              

i we właściwym czasie 

 nadzór nad jakością i poziomem realizowanych zadań przez podległy personel 

 prowadzenie instruktażu podległego personelu w zakresie wykonywania zabiegów 

 kontrola prowadzenia bieżącej dokumentacji medycznej oraz terminowe 

przekazywanie danych statystycznych 

 czuwanie nad prawidłowym przestrzeganiem obowiązujących procedur oraz 

wdrażanie   i nadzór nad stosowaniem zasad systemu jakości 

 czuwanie nad bezpieczeństwem chorych 

 dbanie o utrzymanie we właściwym stanie  sprzętu i urządzeń  

 

Wymagania: 

 posiadanie  tytułu zawodowego magistra w  zakresie fizjoterapii 

 posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia   w zawodzie fizjoterapeuty 

 umiejętność kierowania zespołem 

 samodzielność i odpowiedzialność 

 

 
Oferujemy: 



 umowę  o pracę na pełny etat początkowo na okres próbny                         

z możliwością przedłużenia, 

 uczestnictwo w szkoleniach,  

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia 

 

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny)  prosimy przesłać na adres  

 e-mail: office@kcr.pl   w temacie wiadomości pisząc: 

 „ rekrutacja- Kierownik Działu Fizjoterapii” w terminie do 19.01.2018 r. 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy umieścić klauzulę:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o Ochronie Danych Osobowych tekst 

jednolity : Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” 

 

 


