Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
poszukuje kandydatów do pracy
w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Do głównych obowiązków należeć będzie:
• realizacja prac administracyjnych wynikających z realizacji zadań administrowania, rozbudowy i modyfikacji
Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)
• udział w opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM oraz udział
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
• zapewnienie sprawnego i terminowego obiegu dokumentów
• udział w realizacji bieżących spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Krajowego Centrum
Monitorowania Ratownictwa Medycznego
• stała współpraca z osobami/dostawcami zaangażowanymi w projekcie
• bezpośrednia współpraca z użytkownikami SWD PRM
• przygotowanie analiz i rekomendacji działań na podstawie danych i warsztatów z użytkownikami końcowymi
• zarządzanie dokumentacją techniczną SWD PRM
• zarządzanie dokumentacją użytkownika SWD PRM
Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• 2 lata doświadczenia pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (w tym w SWD PRM)
• komunikatywność i umiejętność sprawnego działania
• umiejętność organizacji pracy i multizadaniowość
• umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
• znajomość narzędzi pakietu Office, w tym w zakresie wykonywania analiz danych w MS Excel
• umiejętność analitycznego oraz procesowego myślenia
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, systematyczność, oraz umiejętność pracy zespołowej
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie z zakresu testowania oraz odbioru aplikacji
• posiadanie wykształcenia: ratownik medyczny, pielęgniarka/pielęgniarz systemu
• czynna praca w SWD PRM
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę
• wymiar 1/1 etatu
• pracę w wymiarze 7 godzin 35 minut
• miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole
• pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do działalności sportowej, bony świąteczne)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:
nabor.kcmrm@lpr.com.pl
z dopiskiem w temacie:
„Nazwa stanowiska – Imię i Nazwisko”
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy
ul. Księżycowej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej LPR pod adresem
https://www.lpr.com.pl/pl/rodo
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Kandydatami.
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane.

