
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe ,,Ustroń” S.A. to: 

  

to wszechstronna i nowoczesna firma,  

w której nie tylko pomagamy Pacjentom, ale także zapewniamy 

 świetną bazę sportowo-zabiegową, zaplecze dla miłośników aktywności fizycznej,  

a nawet szczycimy się własną linią kosmetyków. 

Pracujemy z widokiem na góry, w mieście uzdrowiskowym, popularnym miejscu nie tylko  

letniego wypoczynku. 

Uzdrowisko Ustroń cały czas zmienia się, by nadążyć za potrzebami swoich  

Pracowników i Kuracjuszy. 

Również i Ty możesz zostać częścią naszego zespołu!  

Obecnie oszukujemy kandydatki/ kandydata 

na stanowisko 

Ratownika Medycznego 

Nasze wymagania 

• wykształcenie kierunkowe  

• zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą i empatią 

• odpowiedzialność i uczciwość 

• empatia, wysoka kultura osobista  

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

• sumienność, rzetelność i nastawienie na realizację powierzonych zadań 

• bardzo dobra organizacja pracy własnej 

• zaangażowanie oraz chęć dalszego rozwoju zawodowego 

Co oferujemy 

• stabilne i bezpieczne zatrudnienie 

• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od kwalifikacji oraz możliwość uzyskania premii 

kwartalnej 

• zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, kontraktu 

• możliwość rozwoju i podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych 

• kompleksowo wyposażone stanowisko pracy w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni 

• pracę w oparciu o przejrzyste procedury  



• przyjazną atmosferę, wsparcie przełożonego oraz pozostałych członków zespołu 

• pomoc w zakwaterowaniu 

Nasze Benefity: 

• pracownicza karta rabatowa 

• dofinansowanie do przejazdów autobusowych 

• dofinansowania do kształcenia 

• imprezy integracyjne 

 

Kontakt telefoniczny:  

Dział Kadr: 338565667, 338565661 

Pielęgniarka Naczelna: 508196402 

W treści aplikacji prosimy o wpisanie następującej kwestii: 

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.). Jednocześnie informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana 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) Pani/Pana 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) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

4) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie 

niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana 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) Pani/Pana 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) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
4) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie niewłaściwego przetwarzania danych 

osobowych. 

 
Przyjmując do wiadomości powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. z  siedzibą w 

Ustroniu, ul. Sanatoryjna 1,  

43-400 Ustroń moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego jak również i przyszłego 
procesu rekrutacji, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

 
 

 

 


