OFERTA PŁATENGO STAŻU
w FUNDACJI MEDICALGUIDELINES
O Fundacji:
Fundacja współpracuje ze agendami rządowymi, uczelniami medycznymi, towarzystwami lekarskimi,
stowarzyszeniami pacjenckimi, które w ramach swojej działalności zainteresowane są poprawą stanu
zdrowia Polaków. Misją Fundacji Medicalguidelines jest prowadzenie, ciągła aktualizacja i
rozwijanie biblioteki guidelines , umacnianie oraz wspomaganie wszelkich przejawów współpracy i
wysiłków dążących do opracowywania, adaptacji, rozwoju i wdrażania wytycznych w medycynie.
Sprzyjanie i wspomaganie współpracy wszystkich zainteresowanych stron ,twórców wytycznych,
naukowców i badaczy, studentów, użytkowników ze wszystkich dziedzin medycyny, agencji oceny
technologii administratorów i pacjentów .
Miejsce odbywania stażu:
MedicalConcierge Centrum Medyczne w Warszawie, ul. Polnej Róży 6 lok. U2
Czas trwania stażu: 6 miesięcy
Zakres obowiązków:
 Obsługa urządzeń biurowych i poczty (Poczta, DHL i innych operatorów )
 Identyfikowanie stron związanych z funduszami Unijnymi pod kątem kampanii społecznych
 Śledzenie informacji o nowych wytycznych w medycynie w przekroju interdyscyplinarnym
 Śledzenie informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia o nowych lekach, terapiach i
technologiach
 Współudział w tworzeniu strony www i profilu na Facebook
 Przygotowywanie prezentacji dla Sponsorów
 Zbiór informacji o partnerach , profilowanie, przygotowanie oferty współpracy
 Opracowanie planów kampanii społecznej i opracowanie apelu do darczyńców i firm
 Planowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych do kampanii
 Umawianie spotkań, kontakt z instytucjami , nawiązywanie relacji
 Budowanie bazy danych
 Współpraca z władzami dzielnic Warszawy oraz powiatami w województwie mazowieckim w
zakresie edukacji dla pacjentów
 Współpraca przy organizacji konferencja dla lekarzy o najnowszych wytycznych w medycynie
Po ukończeniustażu istnieje możliwość zatrudnienia.
Profil poszukiwanego kandydata:
 Min. Ukończona szkoła średnia,
 Wymagane zameldowanie w Warszawie,
 Otwartość,
 Odpowiedzialność,
 Zaangażowanie,
 Umiejętność pracy w zespole,
 Komunikatywność,
 Znajomość pakietu Microsoft Office
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres e-mail: biuro@medicalguidelines.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 923 ze zm. Organizator zastrzega sobie prawo odpowiadania na wybrane oferty.

