
 

 

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.” 

. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU 
jako 

Terapeuta Zajęciowy 
Dołącz do nas, jeśli masz: 

• wykształcenie: średnie (policealne) lub wyższe na kierunku terapia zajęciowa (konieczne) 

• doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii zajęciowej (mile widziane); 

• znajomość jednego języka obcego (mile widziane); 

• poczucie odpowiedzialności za dobro chorego i powierzone w tym zakresie zadania; 

• dodatkowym atutem jest także świadectwo ukończenia szkoły muzycznej lub plastycznej bądź 

posiadanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;  

Dodatkowo, jeśli jesteś osobą: 
• empatyczną, nastawioną na dobro drugiego człowieka, tolerancyjną i cierpliwą;  

• chcącą uczestniczyć w poprawie zdrowia pacjenta;   

• zaangażowaną, staranną, dokładną, o nienagannej organizacji pracy;  

• posiadającą wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii i anatomii człowieka, 

• posiadającą zdolność do komunikowania się z pacjentem i nawiązywania współpracy, 

• posiadającą umiejętności w zakresie prac manualnych, artystycznych i ćwiczeń psychoruchowych. 

Możemy Ci zaoferować: 
• Atrakcyjne warunki pracy; 

• Stabilną pracę w MSB;  

• Pracę w zaangażowanym i przyjaznym Zespole; 

• Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7.55 – 15.30. 

Kilka słów o pracy: 

Praca na stanowisku terapeuty zajęciowego polegać będzie na diagnozowaniu, terapii i 

przeciwdziałaniu następstwom chorób pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Kliniki 

Neurologii MSB  i Ośrodka Dziennego Rehabilitacji Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii MSB w 

szczególności chorób neurologicznych, ortopedycznych, reumatologicznych, psychicznych  i innych. 

Terapeuta zajęciowy jako jeden z członków zespołu terapeutycznego pomagać będzie w usprawnianiu 

kondycji fizycznej i psychicznej pacjenta, co w konsekwencji przyczyni się do uzyskania maksymalnie 

możliwej sprawności i samodzielności osoby chorej. 

 
Więcej informacji o pracy oraz jednostce tel. 22 (326 55 04) - (pon.-pt. - 8.00-14.00) 

Wyślij nam swoje cv na adres e-mail: rehabilitacja@brodnowski.pl lub pocztą na adres: 
Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. – Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii 
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - z dopiskiem ” Praca – terapeuta  zajęciowy….” 


