
Masz wykształcenie medyczne🏥💉, czynne prawo jazdy🚘,  a kontakt z innymi  daje Ci

satysfakcję? Szukasz dodatkowej pracy, w której będziesz mógł/mogła dostosowywać grafik do

swojego planu dnia?

Dołącz do uPacjenta!

Zapewnimy Ci wszystko, co ważne w pracy specjalisty medycznego: elastyczność i samodzielność

organizacyjną, sprzęt i środki bezpieczeństwa oraz czas na indywidualne podejście do Pacjenta na

każdej wizycie.

Kogo szukamy?

👉 PIELĘGNIAREK / POŁOŻNYCH

👉 Miejsce pracy: Warszawa

👉 Wymiar czasu pracy: elastyczny z rozliczeniem za wykonane zadanie

👉 Stawka: 50-100 zł brutto za zrealizowaną usługę

🤔 Jak będzie wyglądać Twoja praca?

● Wesprzesz nas w realizacji domowych badań krwi oraz testów na COVID-19.  Będziesz

odpowiadać za pobrania u dorosłych i dzieci, transport próbek do laboratorium i

prowadzenie grafiku wizyt domowych w wygodnej aplikacji.

● Możesz elastycznie ustalać grafik. Pracujesz w oparciu o aplikację, gdzie podajesz swoją

dyspozycyjność oraz otrzymujesz informacje o kolejnych wizytach.

● Ze względu na to, że realizujemy w większości badania krwi, pracujesz głównie w

godzinach porannych i przedpołudniowych. Jeśli chcesz, możesz pracować także w soboty.

● Na jedną wizytę domową jest przewidziana godzina czasu, co pozwala Ci spokojnie

przeprowadzić badanie. Dzięki temu zyskujesz czas na indywidualne podejście do

Pacjenta.

🤝 Co otrzymasz w zamian?

● Współpracę w ramach umowy zlecenia lub kontraktu B2B - to Ty decydujesz.

● Stawkę w wysokości 50-100 zł brutto za zrealizowaną usługę.

● Zwrot pieniędzy za paliwo i eksploatację samochodu - rozliczenie paliwa na zasadzie

kilometrówki.



● Pełne wyposażenie gwarantujące bezpieczną pracę: maseczki z filtrem FFP2/FFP3,

rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekujące, kombinezony biologiczne, przyłbice i

jednorazowe fartuchy medyczne.

● Bezpieczeństwo - przed każdą wizytą weryfikujemy zdrowie pacjenta, który ma obowiązek

zgłosić jakiekolwiek niepokojące objawy lub kontakt z osobą chorą. Jeśli pacjent zataił te

informacje, masz prawo zrezygnować z wizyty na jego koszt.

● Możliwość samodzielnego wyboru dni i godzin pracy (dyspozycyjność podajesz minimum

2 tygodnie wcześniej).

● Jeśli spodoba Ci się współpraca z nami - masz możliwość pracy w większym wymiarze

godzin (dostosowanym do Twojej dyspozycyjności).

● Zniżki na badania i testy w uPacjenta.

💡 Czego wymagamy?

● Wykształcenia kierunkowego (pielęgniarstwo, położnictwo) i prawa wykonywania zawodu.

● Doświadczenia  w pobieraniu krwi u dorosłych i u dzieci.

● Dyspozycyjności w godzinach porannych i przedpołudniowych (15 h/tydzień)

● Prawa jazdy kat. B i doświadczenia w jeździe po mieście (także w centrum).

● Posiadania samochodu prywatnego.

● Otwartości na nowe technologie - praca opiera się o aplikację uPacjenta.

● Empatii i komunikatywności.

Czujesz, że ta oferta jest dla Ciebie? Wyślij swoje zgłoszenie i daj nam się poznać.

Aplikuj poprzez link:

https://upacjenta.bamboohr.com/jobs/view.php?id=39&source=aWQ9Mw%3D%3D

Masz wątpliwości dotyczące współpracy lub chcesz dowiedzieć się więcej na nasz temat?

Najważniejsze informacje znajdziesz 👉 tutaj

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora (House-Med z siedzibą w

Krakowie przy ul. Kuklińskiego 17A, 30-720) moich danych osobowych zawartych w niniejszym

zgłoszeniu w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz dla celów

przyszłych rekrutacji.

https://upacjenta.bamboohr.com/jobs/view.php?id=39&source=aWQ9Mw%3D%3D
https://upacjenta.pl/rekrutacja

