
 
 
 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Szpital im. Fryderyka Chopina w Otwocku to 
nowoczesne, kompleksowe, prywatne Centrum Medyczne. Oferuje kompleksową i profesjonalną 
obsługę pacjentów przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego. Zatrudniamy 
wielu wybitnych lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. 
 
W związku z rozwojem szpitala poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

 
 

 
REJESTRATOR(KA) / KASJER/(KA) 

miejsce pracy- Otwock 
 

Wymagania: 
 

 Wykształcenie minimum średnie. 
 Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku rejestratora/ki w szpitalu/przychodni. 
 Znajomość obsługi komputera- min. pakiet Ms Office, mile widziana obsługa systemu KS 

SOMED, KS-MEDIS. 
 Wysoka kultura osobista. 
 Mile widziana znajomość języka angielskiego. 

 
Od Kandydatów oczekujemy: 
 

 Empatii, 
 Dyspozycyjności, 
 Zadaniowego podejścia do stawianych celów, 
 Energii w działaniu, 
 Pozytywnego nastawienia do rozwiązywania trudności, 
 Zaangażowania i odpowiedzialności.  

 
Oferujemy: 
 

 Pracę w nowoczesnym ośrodku medycznym w Polsce. 
 Współpracę z wysoko  wykwalifikowanym zespołem medycznym.   

 
Dodatkowe informacje: 
 

 Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i klauzulą 
o przetwarzaniu danych osobowych na adres: praca@ecz-otwock.pl  

 W tytule maila prosimy dopisać – rejestrator/kasjer, 
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Proszę o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”  

Informujemy, że Administratorem danych jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.           
ul. Żytnia 16 lok. C 01-014 Warszawa (dalej ECZ Otwock), kontakt telefon: 22 710 31 00). Dane 
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych 
osobowych jest dobrowolne. 


