
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu  
ogłasza nabór na stanowisko: 

referenta do Działu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w pełnym wymiarze czasu pracy. 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 

 przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem 
i rozwiązaniem stosunku pracy, 

 prowadzenie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji osób udzielających 
świadczeń zdrowotnych/świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych wskazanej grupy 
zawodowej, 

 sporządzanie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z oferentami wybranymi w 
drodze postępowania konkursowego oraz umów o świadczenie usług, 

 nadzór nad wykorzystaniem czasu pracy i urlopów pracowniczych oraz prowadzenie ich ewidencji,  

 sporządzanie deklaracji ZUS oraz wszelkiej sprawozdawczości.  

 
Wymagania niezbędne: 
 

 Wykształcenie: ukończone studia wyższe, 
 znajomość przepisów prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, 
 praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office), 
 samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 komunikatywność, kreatywność. 

 
Wymagania dodatkowe: 
 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 ukończone studia podyplomowe w zakresie kadr i płac. 

 
Oferujemy: 
 

 stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę), 
 praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:35, 
 pełne wprowadzenie do pracy, 
 praca m. in. w nowoczesnych  obiektach.        

 
Wymagane dokumenty: 
 

 kwestionariusz rekrutacyjny (dodatkowo może być załączone CV) 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  

rekrutacyjnych, 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

 
Miejsce i termin składania dokumentów: 
 

 dokumenty należy złożyć: do dnia 03 grudnia 2021 r. 
 miejsce składania dokumentów: 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,  
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń 
z dopiskiem: „Oferta – referent DZZL;”  

 ofertę można złożyć osobiście w Kancelarii Szpitala lub drogą pocztową na ww. adres lub przesłać 
na adres e-mailowy: magdalena.zapiec@wszz.torun.pl (tytuł wiadomości: oferta pracy – referent 
Dział ZZL). 

 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
 

          Dyrektor  
            Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

        im. L. Rydygiera w Toruniu 
                   Sylwia Sobczak 


