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           Jako lider w laseroterapii estetycznej. Firma „Pro Medica Herbabet: Sp. z o.o. 
funkcjonuje od 2005r.  Aktualnie współpracujemy z ponad 100-tką prywatnych placówek 
na terenie: Polski (woj. śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie) i Niemiec. 
Wśród naszych partnerów są:

• prywatne kliniki medyczne
• centra rehabilitacji medycznej 
• gabinety medycyny estetycznej 
• centra chirurgii plastycznej i implantologii stomatologicznej
• ośrodki SPA
• gabinety kosmetologii 
• gabinety kosmetyczne

Wraz z rozwojem firmy poszukujemy do pracy:

FIZJOTERAPEUTĘ/TKĘ
Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

• udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie o zawodzie 
fizjoterapeuty, w szczególności w związku z działalnością Pracodawcy 
wykonywanie zabiegów z zakresu laseroterapii, przy wykorzystaniu certyfikowanych 
laserów medycznych najnowszej generacji.

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenia kierunkowego (min. licencjat)
• aktualnego prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty 
• dyspozycyjności pozwalającej na podjęcie pracy etatowej
• wysokiej kultury osobistej
• prawa jazdy kat.B
• umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z pacjentami
• umiejętności pracy w zespole
• inicjatywy i zaangażowania w pracę 

tel:+48509988963
mailto:kontakt@promedicaherbabet.pl
https://promedicaherbabet.pl/o-firmie/
tel:+48322784440


Oferujemy:
• zatrudnienia w stabilnej firmie i przyjaznej atmosferze
• długoterminową pracę: kontrakt medyczny/umowa o pracę
• wynagrodzenie powyżej średniej krajowej plus system premii  3.600 zł do 6.920 zł

          ( podstawa+prowizja)
• nagrody za wyniki w pracy
• świąteczne bonusy
• atrakcyjne wyjazdy służbowe/szkolenia 
• praca w stałych godzinach od poniedziałku do piątku od 12:00 do 20:00 
• wolne weekendy
• wolny lipiec/sierpień
• możliwości zdobywania doświadczenia z firmą pracującą od 15 lat z pacjentami , 

nastawioną na świadczenie usług laseroterapii na najwyższym poziomie
• szeroką ofertę szkoleń podnoszących kwalifikacje 
• pracowniczy pakiet ubezpieczeniowy: 
1. OC lekarzy i innych zawodów medycznych
2. NNW i na Życie
• niezbędne narzędzia pracy
• samochód firmowy
• paliwo, ubezpieczenia , przeglądy  na koszt firmy

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV do Sekretariatu Prezesa :
„Pro Medica Herbabet” Sp. z o.o.  w Zabrzu, ul. M. Lutra 1/6 , 41-800  Zabrze lub 
o wysłanie dokumentów, wraz z podaniem w temacie maila numeru referencyjnego 
R/01/2020 na adres: kontakt@promedicaherbabet.pl   lub kontakt tel. 509-988-963  
od pn-pt od godz. 8:00-15:30

Jednocześnie informuje, iż z wybranymi kandydatami spotkamy się na rozmowie 
indywidualnej .

DODATKOWO MOGĄ PAŃSTWO ZAMIEŚCIĆ:

"Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych 
organizowanych przez firmę „Pro Medica Herbabet” SP. Z O.O.. "

Administratorem danych jest „Pro Medica Herbabet” SP. Z O.O.. " z siedzibą w Zabrzu, ul. 
M. Lutra 1/6, 41-800 Zabrze. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych w zakresie 
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 
dobrowolne.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kontakt@promedicaherbabet.pl
Aby podjąć proces rekrutacji, prosimy o dopisanie do każdego zgłoszenia 
następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926)
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