
W związku z rozbudową Sanatorium Uzdrowiskowego Augustów poszukujemy 

wykwalifikowanej kadry medycznej na stanowisko  

 

Fizjoterapeuty 

 

Zakres obowiązków: 

• wykonywanie zaleceń lekarskich dotyczących usprawniania pacjentów 

 

Wymagania:  

• wykształcenie wyższe kierunkowe (magister fizjoterapii) 

• doświadczenie zawodowe min. 1 rok 

• mile widziane dodatkowe kursy i specjalizacje 

• znajomość j. angielskiego 

• obsługa komputera 

• miła aparycja  

• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność  

• dyspozycyjność 

 

Oferujemy: 

• umowę o pracę  

• terminowo wypłacane wynagrodzenie   

• dodatkowe świadczenia z ZFŚS  

• możliwość rozwoju zawodowego. 

 

CV wraz ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres r.mieczkowska@biavita.pl. 

Termin nadsyłania podań: 20.09.2016 r.  

 

Uprzejmie informujemy, iż kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Zgadzam się na wykorzystanie oraz 

przetwarzanie przez firmę BiaVita Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Marii 

Skłodowskiej Curie 14 15- 097 danych osobowych przekazanych w ramach 

prowadzonych projektów rekrutacyjnych - zgodnie z obowiązującą Ustawą  

o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2014 r. poz. 1182) aż do momentu 

pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam 

poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych 

osobowych” . 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 r. 

poz. 1182) informuję, iż administratorem danych osobowych udostępnionych 

w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu 

przeprowadzenia rekrutacji jest BiaVita Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, 

ul. Marii Skłodowskiej Curie 14 15 -097. Dane osobowe mogą zostać 

udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

BiaVita Polska to spółka należąca 

do grupy kapitałowej SATORIA 

Group SA działającej na rynku od 

ponad 40 lat lidera w organizacji  

i zarządzaniu obiektami hotelarsko-

konferencyjnymi oraz wynajmie 

powierzchni biurowych. 

 

BiaVita Polska jest właścicielem  

6 obiektów, jednym z nich jest 

Sanatorium Uzdrowiskowe 

Augustów. 

 

Sanatorium Uzdrowiskowe 

Augustów ze względu na swoje 

położenie i bardzo wysoki poziom 

świadczonych usług to idealne 

miejsce na regenerację sił  

i poprawę stanu zdrowia.  


