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4095C Katoynce 	
Ogłoszenie o naborze 

6kł j8$ikL$e?a6%e9Lżby Więziennej W Katowicach ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Medycyny Pracy przy 015W w Katowicach 

Wymiar etatu - pełny 

Liczba stanowisk pracy —1 

Miejsce wykonywania pracy - Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach „ 42-110 Popów 

Do zakresu zadań  wykonywanych na stanowisku pracy będzie należało między innymi.: 

• Wykonywanie czynności pielęgniarki medycyny pracy 
• Wdrażanie polityki zdrowotnej u pracowników należących do grupy wysokiego ryzyka 
• Inicjowanie i realizacja promocji zdrowia a zawłaszcza profilaktycznych programów zdrowotnych 
• Prowadzenie dokumentacji 

• Wizytacja stanowisk pracy I sporządzanie protokołów powizytacyjnych 
• Wykonywanie czynności z zakresu zabiegów i udzielania pierwszej pomocy na rzecz słuchaczy szkolenia 

zawodowego SW 

• Sporządzanie wymaganych sprawozdań  

Wymagania stawiane kandydatom: 

• Wykształcenie min. średnie o kierunku pielęgniarstwo 

• tytuł  pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących lub kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących -mile widziane 

• Umiejętność  obsługi programów komputerowych ( Word, Excel) 

• Mile widziane dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia przydatne w jednostkach Medycyny Pracy 

Kandydat musi spełniać  wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 ze zm.) 

Wymagane dokumenty: 

• Podanie 

• Kwestionariusz osoby ubiegającej się  o zatrudnienie 

• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne dodatkowe kwalifikacje 

• Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

• Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla pielęgniarek w ochronie zdrowia pracujących 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji 

oraz zapoznania się  z klauzulą  informacyjną  - załącznik do ogłoszenia o naborze. 

Dokumenty należy składać  droga pocztową  na adres Okręgowy inspektorat Służby Więziennej w Katowicach 40-957 

Katowice, ul. Mikołowska 10 a „ lub na adres e-maila oisw_katowice@sw.gov.pl  w terminie do 16 sierpnia 2019 r. 

Szczegółowych informacji udziela zespół  ds. kadr, kontakt telefoniczny 32/2084512, 32/2084513 

Katowice dnia 26 lipca 2019 r. 

Z U. Dyrekt. 8 Okręgowego 
Służby „Ą54:z1.1 	1 $atowcach 
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