
 

 

 

 

Corten Medic jest dynamicznie rozwijającym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym kompleksowe 

usługi medyczne na najwyższym poziomie. Corten Medic rozpoczęło swoja działalność w 1993 roku. Działania firmy 

opierają się na stałym dostosowywaniu się do potrzeb Pacjentów, ciągłej trosce o ich zdrowie, jak również promocję 

zdrowia wśród Pacjentów i ich rodzin. Aby sprostać tym wymaganiom firma wdraża najnowsze rozwiązania w zakresie 

diagnostyki i leczenia chorych, unowocześnia bazę sprzętową, usprawnia stosowane technologie medyczne, zaś 

pracownicy zarówno medyczni jak i pozostały personel dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji. 

W związku z rozwojem struktur organizacyjnych poszukujemy do pracy osoby na stanowisko: 

 

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 
(Warszawa do wyboru - Ursynów, Mokotów, Praga, Centrum lub Radom) 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• Asystowanie przy zabiegach stomatologicznych oraz chirurgicznych w pracy "na cztery ręce". 

• Współpraca z lekarzem endodontą, ortodontą, chirurgiem. 

• Przygotowywanie gabinetu, stanowiska pracy, dbanie o higienę, czystość oraz sterylność gabinetu 

zabiegowego. 

• Sterylizacja narzędzi oraz sprzętu. 

• Uzupełnianie materiałów stomatologicznych. 

• Kontrola stanu urządzeń i sprzętu medycznego. 

• W razie potrzeby przyjmowanie zgłoszeń, rejestracja pacjentów, udzielanie informacji w zakresie 

prowadzonych usług z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą służbową oraz ustawą o ochronie 

danych osobowych. 

• Uczestnictwo w działaniach dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób zębów i jamy ustnej. 

• Zakładanie kart chorobowych i przygotowywanie ich do aktualizacji, przyjmowanie wpłat za usługi i 

prowadzenie wykazu obrotów z przyjęciem odpowiedzialności za stan bieżący kasy. 

Wymagania: 

• Wykształcenie kierunkowe. 

• Praktyka w pracy na stanowisku asystentki stomatologicznej mile widziana. 

• Umiejętności organizacyjne oraz współpracy w zespole. 

• Umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów. 

• Odpowiedzialność i zaangażowanie, wysoka kultura osobista. 

• Dyspozycyjność. 

Oferujemy: 

• Atrakcyjne warunki zatrudnienia. 

• Elastyczny grafik pracy (praca na pełny lub niepełny etat). 

• System rozwoju pracowników, w tym szkolenia. 

• Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. 

• Miłą atmosferę oraz wsparcie kolegów i koleżanek z zespołu. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cortenmedic.pl 

 

Prosimy o zawarcie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.    

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 
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