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Rejestracja 
 

 +48 506 300 801 

 

 sekretariat@grandemedica.pl 

 
NIP 

9731061848 

REGON 

382020788 
 

KRS 
 
0000762439 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 

VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Kapitał zakładowy 

5.000 PLN (wpłacony w całości) 

 

 

Rejestratorka medyczna/ Rejestrator medyczny (Zielona Góra) 

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za: 

• Zapewnienie profesjonalnej obsługi rejestracji 

• Telefoniczną i osobistą rejestrację zgłoszeń pacjentów 

• Udzielanie informacji o zakresie usług świadczonych w placówce 

• Przyjmowanie płatności, wystawianie faktur, obsługa terminala 

• Przygotowanie dokumentów i dokumentacji firmowej 

• Sporządzanie raportów 

• Wykonywanie innych czynności administracyjnych zleconych przez przełożonych 

• Koordynowanie obiegu korespondencji wychodzącej i przychodzącej 

Od wybranej osoby oczekujemy: 

• Znajomości obsługi komputera 

• Znajomości obsługi pakietu MS Office 

• Nienagannej kultury osobistej 

• Dobrej organizacji pracy i zaangażowania 

• Komunikatywności 

• Elastyczność , samodzielność i odpowiedzialność w działaniu 

• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 

• Dyspozycyjność w godzinach porannych i popołudniowych (praca zgodnie z wcześniej ustalanym 

• indywidualnym grafikiem) 

• Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

• W zamian oferujemy: 

• Pracę w prężnie rozwijającej się firmie 

• Pracę w miłej atmosferze 

• Szkolenia wewnętrzne 

• Praca na cały etat 

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na e-mail: sekretariat@grandemedica.pl lub na adres: „Grade Medica Sp. z o.o., ul. 

Stanisława Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra”. 

W liście motywacyjnym prosimy zawrzeć i podpisać następującą zgodę (dokumenty bez podpisu nie będą brane pod uwagę w procesie 

rekrutacyjnym): 

“Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji, dostępną na stronie www.grandemedica.pl/kariera/. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grande Medica Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 

65-036 Zielona Góra w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w firmie Grande Medica 

Sp. z o.o. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest 

dobrowolne.” 

W związku z planowanym dalszym rozwojem firmy i możliwością powstania nowych, podobnych stanowisk pracy, jeżeli chcieliby Państwo 

pozostawić swoje dane w naszej bazie na poczet przyszłych rekrutacji, prosimy dodatkowo zawrzeć i podpisać następującą zgodę: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Grande Medica Sp. z o.o.” 


