
 
 
 
 
 
 

 

 
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego 

 we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na świadczenie 
w okresie od marca do grudnia 2015r.   

usług 
Koordynatora medycznego – obsługa Pakietu Onkologicznego 

w wymiarze nie mniejszym niż 159 godzin miesięcznie 
 
 
1. Zakres wymagań do spełnienia w trakcie składania oferty: 

 Wykształcenie wyższe medyczne bądź pokrewne 
 Wiedza w zakresie zasad działania Pakietu Onkologicznego 
 Orientacja na osiąganie celów i samodzielność w realizacji zadań 
 Dobra znajomość pakietu MS Office 
 Umiejętność budowania pozytywnych relacji ze współpracownikami 
 Komunikatywność i wysoka kultura osobista 

 
2.  Zakres odpowiedzialności: Koordynacja planu leczenia pacjenta ustalonego przez Konsylium 

 
 3. Wymagane dokumenty: 

 Oferta z podaniem wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto (tj.  w przypadku faktura 
VAT wraz z podatkiem VAT, w przypadku umowy zlecenia wraz z pochodnymi płaconymi 
przez pracodawcę) 

 CV  z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej 
 Potwierdzenie wykształcenia 
 Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje 
 Podpisane oświadczenie, że Oferent nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne  
 Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)." 

 
Dodatkowe dokumenty  dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: 

 Kserokopia decyzji nadania numeru NIP 
 Kserokopia informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

informacji odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców KRS  
 Kserokopia decyzji nadania numeru Regon  

 
4. Forma i termin składania ofert: 
Wymagane dokumenty należy złożyć w Kancelarii Szpitala w terminie do dnia 27.02.2015r. do 
godz. 12.00. Kopertę należy opisać „Oferta – Koordynator medyczny – obsługa Pakietu 
Onkologicznego. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.  71 733 10 86. 
 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi Oferentami. 
 



 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego  

we Wrocławiu 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 

Koordynator medyczny – obsługa Pakietu Onkologicznego 
 
 
 
Imię i nazwisko/pełna nazwa Oferenta ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Adres zameldowania …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 

Telefon ………………………………………………………………………….. 

Proponowana miesięczna wysokość wynagrodzenia brutto 

………………………………………………….………………………………… 

 
 
 
Uwagi dodatkowe (w przypadku zawarcia dodatkowych informacji): 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...……………  
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………...……………  
  
 
 

                                                  ………………………………… 
                                                    data i podpis Oferenta 


