
Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza  

w Świebodzinie Sp. z o.o.  
 

zatrudni 

OPIEKUNA MEDYCZNEGO 
Opis stanowiska: 

 
Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami oddziałów Lubuskiego Centrum Ortopedii im. 

dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. w tym: 

• mycie pacjentów lub pomoc w czynnościach toaletowych oraz zapewnienie im komfortu 

higienicznego, 

• zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku, 

• zapewnienie właściwego ułożenia pacjentów i zmiana ich pozycji ułożeniowej, 

• toaleta przeciwodleżynowa, 

• słanie łóżka chorym, 

• dokonywanie pomiarów niektórych parametrów życiowych pacjentów, 

• przygotowanie i założenie okładów, 

• karmienie pacjentów lub pomoc w spożywaniu posiłków, 

• wykonywanie ćwiczeń biernych w łóżku, 

• transport pacjenta w obrębie szpitala, 

• pomoc w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego, 

• pomoc w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych, 

• asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich. 

Wymagania:  

 
✓ Posiadanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie świadczenia 

usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny lub świa-

dectwa ukończenia 2 semestralnej  szkoły policealnej realizującej program nauczania odpo-

wiedni do przygotowania zawodowego w zawodzie opiekuna medycznego, 

✓ Doświadczenie na stanowisku opiekuna medycznego, 

✓ Wysoka kultura osobista, 

✓ Umiejętności interpersonalne zapewniające dobrą i uprzejmą komunikację z pacjentem, 

✓ Samodzielność i skuteczność w działaniu. 

Oferujemy: 

 
✓ Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

✓ Satysfakcjonujące wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji, 

✓ Możliwość dalszego rozwoju zawodowego, 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (CV+ list motywacyjny) na adres: kadry@loro.pl  

z dopiskiem w tytule wiadomości „Opiekun Medyczny”.  

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. 

Lecha Wierusza w Świebodzinie  Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, jak również na przechowywanie ich przez okres jednego roku od dnia 

zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam,  że wia-

dome mi jest, że usunięcie moich danych  może nastąpić bez mojej zgody. Oświadczam, że jestem świadomy, iż mam prawo 

wycofać moją zgodę w każdym czasie  (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych) 
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