
Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku: 

 

Pielęgniarki Epidemiologicznej / Pielęgniarza Epidemiologicznego  

do pracy w  

Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych 

 

POSZUKUJEMY KANDYDATA Z: 

 

• wykształceniem medycznym w zawodzie pielęgniarki lub położnej (min. średnie, licencjat lub tytuł 

magistra); 

•  aktualnym prawem wykonywania zawodu; 

• specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, epidemiologii lub higieny i epidemiologii; 

• dobrą organizacją pracy oraz inicjatywą; 

•  wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi; 

• doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem. 

 

OFERUJEMY: 

• stabilne warunki zatrudnienia w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych 

• elastyczne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / umowę zlecenia / kontrakt 

• możliwość rozwoju zawodowego i pozyskiwania nowych kompetencji 

• szkolenia oraz wsparcie doświadczonego personelu  

• odpowiednie wynagrodzenie adekwatne do powierzonych obowiązków 

• przyjazne środowisko pracy. 

 

OPIS PRACY: 

 

• Realizowanie programów kontroli zakażeń szpitalnych; 

• Monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego; 

• Aktywne zwalczanie ognisk epidemicznych zakażeń szpitalnych; 

• Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń; 

• Identyfikacja i kontrola przypadków zakażeń szpitalnych; 

• Szkolenia personelu w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń; 

• Kontrola realizacji i skuteczności procedur; 

• Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek. organizacyjnych szpitala; 

• Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi; 



• Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym, oddziałami szpitala i apteką szpitalną w zakresie 

kontroli zakażeń szpitalnych; 

• Współudział przy opracowywaniu i aktualizowaniu procedur i instrukcji epidemicznych; 

• Współpraca przy sporządzanie okresowych raportów. 

 

Osoby zainteresowane uprzejmie proszę są o przesłanie cv na adres email:  

epid-praca@brodnowski.pl 

z dopiskiem: „Ogłoszenie Pielęgniarka/Pielęgniarz Epidemiologiczny” 

 

 

Więcej informacji o Dziale Kontroli Zakażeń i oraz pracy tel. 516 320 410 (godz. 8.00-15.30), 

  

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych 

przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może 

żądać na podstawie przepisów prawa.” 

 

Klauzula informacyjna: 

▪ Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu. 
▪ Brak zgód i oświadczeń, o których mowa poniżej spowoduje, że przesłane dokumenty zostaną usunięte bez rozpatrzenia. 
▪ Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód: 

• Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę. 
• Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę: 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV. 
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