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DYREKTOR 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych,  

Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych 

 w Krakowie 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

LEKARZ SPECJALISTA  

(w dziedzinie rehabilitacji medycznej) 

 

1. Wymagania: 

➢ Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza i umiejętności zgodne  

z kwalifikacjami lekarza. 

➢ Tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia  

(w dziedzinie rehabilitacji medycznej). 

➢ Doświadczenie w pracy co najmniej 7 lat w zawodzie lekarza. 

➢ Nastawienie na jakość pracy, empatia. 

➢ Doświadczenie w pracy z pacjentem. 

➢ Dobra organizacja pracy własnej. 

 

2. Opis stanowiska: 

➢ Prowadzenie bezpośredniego leczenia pacjentów zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. 

➢ Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej. 

➢ Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w zakresie leczenia pacjentów. 

➢ Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna / umowa o pracę na okres 

próbny, następnie czas określony i nieokreślony. 

➢ Wymiar etatu: do uzgodnienia w zależności od formy umowy / umowa  

➢ o pracę – 1 etat. 

➢ Praca w systemie PODSTAWOWYM. 

➢ Miejsce pracy: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle 

Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ul. Wielicka 267, 

Kraków.  

 

3. Wymagane dokumenty:  



Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, 
Przewlekle Niepełnosprawnych 
oraz Niesamodzielnych w Krakowie 
ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
tel 12 44-67-500  fax 12 44-67-501 
www.mco.krakow.pl mco@mco.krakow.pl 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie 
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141 

 
 
 

       

• CV z klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 

z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw  

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO). 

• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ prawo 

wykonywania zawodu/ kwalifikacje. 

• Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe. 

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego 

Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267 w godzinach 7.25 – 15.00 oraz 

na adres e-mail: mco@mco.krakow.pl.  

Kopertę z dokumentami / tytuł wiadomości mailowej należy opatrzeć nazwą 

stanowiska oraz adnotacją: „Lekarz specjalista (w dziedzinie rehabilitacji medycznej)”. 

 

5. Dodatkowe informacje 

Informacje dotyczące warunków zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu:  

Dział Zatrudnienia i Płac: 12 44 67 508, 515, 510 175 434.   

mailto:mco@mco.krakow.pl

