
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehasport to uznana na świecie polska klinika medyczna, jako pierwsza w kraju otrzymała najwyższy certyfikat Międzynarodowej 

Federacji Piłki Nożnej – FIFA Medical Centre of Excellence. Dzięki współpracy z FIFA Rehasport może wyznaczać kierunki rozwoju 

światowej medycyny sportowej. Integralną częścią medycyny sportu są badania naukowe, a dzięki nim Rehasport oferuje Pacjentom 

możliwość korzystania z najnowocześniejszych terapii oraz opiekę wykształconych specjalistów. 

Klinika jest partnerem medycznym sześciu związków sportowych, m.in. Związku Piłki Ręcznej w Polsce czy Polskiego Związku Tenisa, 

a w Rehasporcie leczyli się medaliści mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. Lekarze i fizjoterapeuci Rehasportu od 2008 roku 

pomagają polskim sportowcom w każdych kolejnych igrzyskach olimpijskich.  

Technik sterylizacji medycznej 
Miejsce pracy: Poznań Podolany– Szpital  

Do głównych zadań należeć będą: 
• Obsługa punktu podręcznej sterylizacji szpitalnej  

• Kwalifikowanie oraz wykonywanie testów sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji  

• Przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń 
 

Oczekujemy od Ciebie: 
• Samodzielności, dobrej organizacji pracy, dyspozycyjności 

• Mile widziane doświadczenie  

• Wymagane wykształcenie – technik sterylizacji 

 
Oferujemy: 

• Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
• Możliwość nauki i rozwoju zawodowego 
• Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego  

• Elastyczne godziny pracy (umowa zlecenie) 
 
 



 
 

 

 
Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesłanie CV oraz  
listu motywacyjnego na adres: rekrutacja.szpital@rehasport.pl, temat wiadomości: Technik Sterylizacji. 

 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rehasport Clinic   
Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym i załączonym CV w celu prowadzenia  
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
 
Administratorem przesłanych danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym jest Rehasport Clinic Sp. z o.o.. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic Sp. z o. o, ul. Górecka 30, 60-201 
Poznań, dostępne są na stronie https://www.rehasport.pl/o-nas/kariera 
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