
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- 
Ochota skupia w swoich strukturach 13 jednostek organizacyjnych, posiada ponad 40 
poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. Obejmujemy opieką zdrowotną ponad 
60 tys. pacjentów, głównie zamieszkujących dzielnice Ochoty, Ursusa oraz gminę Raszyn. 
W związku z rozwojem, poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko: 
- Lekarz, 
- Pielęgniarka, 
- Psycholog/psychoterapeuta, 
- Diagnosta laboratoryjny; 
- Asystent medyczny -niezbędna znajomość języka polskiego oraz obsługi komputera  
- Rejestratorka - niezbędna znajomość języka polskiego oraz obsługi komputera 
- Pracownik gospodarczy – osoba sprzątająca. 
 
Miejsce pracy: Warszawa 
 
Oferujemy: 

• atrakcyjne wynagrodzenie; 

• pakiet benefitów pozapłacowych – dla Pracownika oraz członków rodziny; 

• elastyczne formy zatrudnienia: kontrakt, umowa zlecenie, umowa o pracę; 

• interesującą pracę w dynamicznym zespole. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: praca@szpzlo-ochota.pl 
 
 
 
Незалежна група громадських амбулаторних закладів охорони здоров'я 
Варшава-Охота (SZPZLO Warszawa-Ochota) має в структурі 13 організаційних 
підрозділів, понад 40 спеціалізованих відділень та діагностичних лабораторій. Ми 
надаємо медичну допомогу понад 60 тис. хворих, переважно в районах Охота, Урсус та 
в ґміні Рашин. 
У зв’язку з розвитком шукаємо кандидатів на посаду: 
- доктор; 
- медсестра; 
- психолог/психотерапевт; 
- лаборант-діагност; 
- медичний помічник (володіння польскою і українською, впевнений користувач ПК); 
- медична реєстраторка (володіння польскою і українською, впевнений користувач ПК); 
- працівник господарського забезпечення  - прибиральник. 
 
Місце роботи: Варшава 
 
Ми пропонуємо: 
• приваблива заробітна плата; 
• пакет пільг, не пов'язаних із заробітною платою - для працівника та членів сім'ї; 
• гнучкі форми найму: контракт (В2В), договір доручення (umowa zlecenie), трудовий 
договір (umowa o pracę); 
• цікава робота в динамічному колективі. 
Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надсилайте своє резюме на адресу: praca@szpzlo-
ochota.pl 
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Klauzula dla kandydata do pracy 

1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Samodzielny 

Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z 

siedzibą w Warszawie 02 – 353, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem: 

- SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa 

- e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego: 

- w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

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, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (dalej: 

RODO), tj. na podstawie ustawy Kodeks pracy, 

-w pozostałym zakresie na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotowi świadczącemu SZPLZO usługi w zakresie IT. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

• do sprostowania danych osobowych, 

• żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 


