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PetCare znów rekrutuje! Nasz zespół się rozrasta i szukamy kolejnych osób do dołączenia do
nas
PetCare to wysokiej klasy przychodnia weterynaryjna w Warszawie, zlokalizowana w sercu
Mokotowa przy ul. Rostafińskich 4 – przy samym Polu Mokotowskim. Szukamy ambitnych i
energicznych osób chcących współtworzyć to miejsce oraz zdobywać doświadczenie i
rozwijać się w profesjonalnym i przyjaznym zespole. Jesteśmy otwarci pn-pt 9-21, sb-ndz
10-15. Nasza strona: www.petcare.pl
Szukamy:
1) lekarza pierwszego kontaktu
Oferujemy:
– pełny wymiar godzin (w tym wybrane weekendy po uzgodnieniu) – praca zmianowa
(9-17/13-21)
– pracę w energicznym i młodym zespole
– korzystanie z nowoczesnego sprzętu weterynaryjnego
– możliwość rozwoju
– prestiżową lokalizację na Mokotowie
– umowę B2B
– wynagrodzenie 6000 złotych brutto
– wsparcie merytoryczne oraz z zakresu umiejętności miękkich
– dodatkowe benefity motywacyjne
Oczekujemy:
– minimum trzyletniego doświadczenia w leczeniu małych zwierząt (prosimy o niewysyłanie
zgłoszeń przez studentów, tegorocznych absolwentów lub kandydatów niespełniajcych
powyższego kryterium)
– podstawowych umiejętności chirurgicznych
– referencji od dwóch poprzednich pracodawców (telefon+e-mail do kontaktu)
– zaangażowania, sumienności, dokładności oraz empatycznego podejścia do pacjentów
– umiejętności pracy w zespole
– znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1
– mile widziane dodatkowe umiejętności jak np. wykonywanie USG, echo serca,
specjalistycznej wiedzy np. z okulistyki, neurologii, anestezjologii itp.
2) Technika weterynarii
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Oferujemy:
– pełny wymiar godzin (w tym wybrane weekendy po uzgodnieniu) – praca zmianowa
(9-17/13-21)
– pracę w energicznym i młodym zespole
– korzystanie z nowoczesnego sprzętu weterynaryjnego
– prestiżową lokalizację na Mokotowie
– wsparcie merytoryczne i z zakresu umiejętności miękkich
– umowę o pracę
– wynagrodzenie 4.500 złotych brutto
– dodatkowe benefity motywacyjne
Oczekujemy:
– zaangażowania, dokładności, delikatności, samodzielności i umiejętności organizacyjncych
– minimum dwuletniego doswiadczenia na stanowisku technika weterynarii
– umiejętności pracy w zespole
– referencji od dwóch poprzednich pracodawców (telefon+e-mail do kontaktu)
– samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań
– znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1
3) Recepcjonisty
Oferujemy:
– pełny wymiar godzin (w tym wybrane weekendy po uzgodnieniu) – praca zmianowa
(9-17/13-21)
– pracę w energicznym i młodym zespole
– korzystanie z nowoczesnego sprzętu weterynaryjnego
– prestiżową lokalizację na Mokotowie
– umowę o pracę
– wynagrodzenie 4.000 złotych brutto
– dodatkowe benefity motywacyjne
Oczekujemy od osoby na stanowisko recepcjonisty:
– zaangażowania, dokładności, delikatności, samodzielności i umiejętności organizacyjncych
– umiejętności pracy w zespole
– referencji od dwóch poprzednich pracodawców (telefon + e-mail do kontaktu)
– samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań
– znajomości obsługi programu Klinika XP
– znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1
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Prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na e-mail nina@petcare.pl. Zastrzegamy sobie
możliwość kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PetCare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. JJ
Rostafińskich 4 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez
Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w
CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez PetCare sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. JJ Rostafińskich 4 danych
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail nina@petcare.pl.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w
oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek)
przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie
ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w
oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś
zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PetCare sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Promowane

Lekarz weterynarii do Przychodni weterynaryjnej AmiVet
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Przychodnia Weterynaryjna w Mińsku Mazowieckim

Praca dla lekarza weterynarii!

Klinika w Krakowie poszukuje osoby do pracy w recepcji

Przychodnia weterynaryjna VETCLINIC w Szczecinie zatrudni
lekarza.

Szukamy chirurga zainteresowanego ortopedią w Oslo

