Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU zs. w Polanicy-Zdroju stanowi największy w Polsce kompleks uzdrowiskowy.
Wchodzi w skład Polskiej Grupy Uzdrowisk, której członkami są jedne z najlepszych polskich uzdrowisk:
"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o., "Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa" Sp. z o.o., Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna,
"Uzdrowisko Połczyn" S.A. Uzdrowiska Kłodzkie SA prowadzą działalność w miejscowościach Polanica-Zdrój, Duszniki- Zdrój
i Kudowa-Zdrój. Oferują szeroki zakres usług uzdrowiskowych opartych m.in. na unikatowych w skali kraju i Europy
surowcach leczniczych. Posiadają nowoczesną bazę diagnostyczną i rehabilitacyjną.

Aktualnie Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU poszukują kandydatów na stanowisko

Fizjoterapeuty
Miejsce pracy: Duszniki-Zdrój lub Kudowa-Zdrój (możliwość wyboru)

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•

wykształcenia średniego lub wyższego (magister / licencjat fizjoterapii)
prawa do wykonywania zawodu
predyspozycji do pracy z Pacjentami - umiejętności słuchania, empatii
umiejętności pracy indywidualnej oraz zespołowej
wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w firmie będącej liderem w swojej branży
odpowiedzialną i ciekawą pracę
możliwość rozwoju zawodowego
dużą samodzielność
miłą atmosferę pracy.

Oferty zawierające CV ze zdjęciem wraz z dopiskiem „Fizjoterapeuta” w tytule wiadomości prosimy przesyłać
na adres praca@uzdrowiska-klodzkie.pl.
Na zgłoszeniach prosimy o umieszczenie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, z
siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320 Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji oraz selekcji zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz.
922)”.
Kandydat, który wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji może dołączyć poniższe oświadczenie:„
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uzdrowiska Kłodzkie SA – Grupa PGU, z siedzibą: ul. Zdrojowa 39, 57-320
Polanica-Zdrój moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, również do celów przyszłych procesów rekrutacji, przez okres 1 roku od
daty rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które została ogłoszona. Jestem świadomy, że mam prawo do wglądu, weryfikacji oraz
usunięcia przedstawionych danych w dowolnym czasie.” *
*( zapis fakultatywny, kandydat nie ma obowiązku wyrażać zgody)

