
 

 

Uzdrowisko Ustroń łamie stereotyp typowego sanatorium. To wszechstronna i nowoczesna firma, 

w której nie tylko rehabilitujemy, ale także zapewniamy świetną bazę sportowo-zabiegową, 

zaplecze dla miłośników aktywności fizycznej, a nawet szczycimy się własną linią kosmetyków. 

Pracujemy z widokiem na góry. Ważna jest dla nas Twoja pasja. Uzdrowisko Ustroń cały czas się 

zmienia, biegnie by nadążyć za potrzebami swoich gości.  

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów na stanowisko: Fizjoterapeuta  

Główne zadania: 

• dokonywanie oceny stanu pacjenta, 

• ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z 

wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii, 

• prowadzenie dokumentacji, 

• kontrolowanie postępów fizjoterapii 

• fizjoprofilaktyka 

Wymagania: 

• wykształcenia kierunkowego: licencjat,  magister fizjoterapii  lub specjalista 

fizjoterapii 

• aktualnego prawa wykonywania zawodu PWZFz 

• mile widziane dodatkowe umiejętności potwierdzone certyfikatami ( metody 

neurofizjologiczne, metody terapii manualnej,  inne )  

• umiejętności w indywidualnej pracy z pacjentem  

• mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentem neurologicznym , ortopedycznym, 

onkologicznym, kardiologicznym i pulmonologicznym 

• umiejętności pracy w zespole 

• wysokiej kultury osobistej w kontaktach z pacjentami 

• samodzielności i odpowiedzialności 

• życzliwego podejścia w kontakcie z pacjentem 

• Na stanowisku będzie wymagane prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obsługa 

komputera. 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji 

• Pracę w profesjonalnym i przyjaznym zespole 

• Dogodne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie 

• Możliwość specjalizacji w zakresie fizjoterapii kardiologicznej neurologicznej i 

onkologicznej 

• Rozwój zawodowy - możliwość dofinansowania kursów i szkoleń specjalistycznych oraz 

studiów  

• Przywileje związane z kartą pracowniczą  

• Elastyczny czas pracy 

 

 



 

Stanowisko 

• Fizjoterapeuta 

Forma zatrudnienia: 

• Umowa cywilno-prawna / własna działalność fizjoterapeutyczna 

      Wymiar pracy : 

• 40 godz. tygodniowo indywidualnie dostosowany do potrzeb 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy: 

kadry@uzdrowisko-ustron.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 338565661. 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o zapoznanie się z Klauzula informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych  w procesie rekrutacji oraz 
zamieszczenie w treści aplikacji następującej kwestii:Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych w procesie rekrutacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 
aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.). 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji 

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Przedsiębiorstwie 
Uzdrowiskowym ,, Ustroń’’ S.A. w Ustroniu informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. z siedzibą w Ustroniu, 
ul. Sanatoryjna 1, 43-400 Ustroń:  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@uzdrowisko-ustron.pl; 

2) Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i będą 
przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia tego procesu. 

3) Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane 
osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko wyrazi na to zgodę, jednak 
nie dłużej niż przez 1 rok. 

4) Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zbierane. 
5) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 
6) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w Przedsiębiorstwie 

Uzdrowiskowym ,,Ustroń’’ S.A. do państwa trzeciego lub organizacji między narodowych. 
7) Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
8) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania oraz – z zastrzeżeniem przepisów prawa – usunięcia, ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia 
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie niewłaściwego 
przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 


