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Grande Medica Sp. z o.o. od 2018 roku świadczy usługi w sektorze prywatnej ochrony zdrowia.  
W związku z planowanym rozwojem firmy poszukuje odpowiednich kandydatów na stanowisko: 

 

Specjalista/ka ds. Rozwoju Biznesu (Zielona Góra) 
 

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będą należeć m.in.: 
- Opracowywanie, modyfikowanie oraz wdrażanie, w porozumieniu z zarządem, strategii firmy, 
- Budowanie i rozwijanie sieci kontaktów m.in. z deweloperami, właścicielami nieruchomości, samorządami, 
- Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie nowych lokalizacji, 
- Prowadzenie rozmów z właścicielami nieruchomości, 
- Przeprowadzanie niezbędnych analiz w celu przejęcia/wynajmu nieruchomości i zapewnienia płynnego przebiegu transakcji, 
- Koordynowanie prac związanych z przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności leczniczej, 
- Poszukiwanie i negocjowanie umów z lokalnymi podwykonawcami, 
- Koordynowanie działań marketingowych firmy, 
- Aktywne pozyskiwanie inwestorów, 
- Przygotowywanie materiałów dla inwestorów, 
- Udział w spotkaniach z partnerami biznesowymi firmy. 
 
Od kandydatów oczekujemy: 
- Wykształcenia wyższego, 
- Posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania, pozyskiwania kontrahentów, koordynowania prac rozwojowych, 
- Wysoko rozwiniętych umiejętności strategicznego i analitycznego myślenia, 
- Dobrej organizacji, komunikatywności, kreatywności, odporności na stres, 
- Umiejętności samodzielnego zarządzania swoim czasem,  
- Biegłej obsługi komputera i oprogramowania biurowego, 
- Czynnego prawo jazdy kat. B, 
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferujemy: 

- Ciekawą pracę, pełną wyzwań, 

- Stabilną pracę na pełen etat w formie umowy o pracę, 

- Stałe wynagrodzenie, z dodatkami uwzględniającymi indywidualne osiągnięcia, 

- Pracę stacjonarną w biurze firmy z ew. delegacjami na terenie kraju, 

- Pracę dającą realny wpływ na kształt przedsiębiorstwa i własne stanowisko pracy, 

- Możliwość rozwoju, szkoleń, a w miarę rozwoju firmy awansu, 

- Niezbędne narzędzia pracy. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie pisemnych ofert (CV, list motywacyjny) pod adres: 

sekretariat@grandemedica.pl 

W tytule wiadomości proszę wpisać: REKRUTACJA SdRB 

mailto:sekretariat@grandemedica.pl
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W CV proszę zawrzeć klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 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).” 

 

Jeżeli chcą państwo brać również udział w kolejnych rekrutacjach naszej firmie do CV dodatkowo należy dopisać: 

„Wyrażam też zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

 

Administratorem danych jest Grande Medica Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej 

rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych 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 dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia 

rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

Wysyłając wiadomość e-mail z załączonymi dokumentami rekrutacyjnymi zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Grande 

Medica Sp. z o. o. swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na 

stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


