
 
 
 
 
 
 
 
 

PODOLOG Z PASJĄ – GLIWICE 
JEŚLI: 
- nie lubisz kontaktu z ludźmi 
- nie lubisz rozmawiać 
- nie lubisz pomagać 
- nie lubisz się rozwijać i uczyć 
 
TO NIE ODPOWIADAJ NA NASZE OGŁOSZENIE!!! 
 
Ale jeśli: 
- fascynuje Cię podologia i pomaganie pacjentom w ich problemach 
- kochasz pracę z ludźmi i długotrwałe relacje  
- nie lubisz nudnej, schematycznej pracy 
- uwielbiasz się rozwijać i doszkalać 
 
TO POZNAJ NASZĄ OFERTĘ☺  
 
Do naszej nowej placówki w Gliwicach, szukamy PODOLOGÓW Z PASJĄ  
 
Nasza Klinika Podologii „Ortomedicum” powstaje jako zespół gabinetów obejmujących wiele specjalizacji 
mających na celu kompleksową diagnostykę i leczenie stóp w obszarze: dermatologii, ortopedii i 
kosmetologii.  Pragniemy w ten sposób kompleksowo rozwiązywać problemy naszych pacjentów. Co Ty na 
to? 
 
Co oferujemy? 

1. System szkoleń merytorycznych  
2. Elastyczną formę zatrudnienia  
3. Motywujący i przejrzysty system zarabiania 
4. Możliwość rozwoju kompetencji 
5. Pracę w przyjaznym środowisku (zatrudniamy wyłącznie ludzi z pasją) 
6. Pracę w nowej placówce (klinika zlokalizowana jest w dobrym punkcie miasta, dbamy o dynamiczną 

reklama i marketing, gwarantujemy dobrze zorganizowaną recepcja i obsługę klienta zgodnie z 
najwyższymi standardami) 

7. Pracę w nowoczesnym, wyposażonym gabinecie 
 
A czego oczekujemy? 

1. Wykształcenia kierunkowego – podologia 
2. Doświadczenia w pracy podologa (mile widziane) - (np.. usuwanie hiperkeratoz, zabiegi 

opracowanie paznokci, usuwanie odcisków, wykonywanie odciążeń bolesnych miejsc, stosowanie 
klamer, rekonstrukcja paznokci, pielęgnacja stopy cukrzycowej, pedicure leczniczy) 

3. Wysokich kompetencji komunikacyjnych (czyli: Otwartości, komunikatywności i życzliwości wobec 
pacjentów) 

4. Wysokiej kultury osobistej i standardów pracy (punktualność, odpowiedzialność i dobra organizacja 
własnej pracy) 



 
Jak będzie wyglądał Twój dzień pracy: 

Gdy już poczujesz ducha naszych klinik i wspólnie zdecydujemy, że idealnie pasujesz do naszego teamu 
będziesz odpowiadać za: 

• przeprowadzanie konsultacji podologicznych, 
• diagnozowanie i wykonywanie zabiegów podologicznych, 
• prowadzenie dokumentacji medycznej, 
• utrzymywanie bezpieczeństwa i standardów higieny pracy w gabinecie, 
• podnoszenie kwalifikacji, 
• czynny udział w reprezentacji naszej firmy na targach i kongresach branżowych 
• opracowywanie merytorycznych materiałów, publikowanych w mediach społecznościowych oraz na 

naszej stronie www 

 
Jak wygląda współpraca z nami? 

1. Wykonaj poniższe ćwiczenie, dołącz do tego CV i wyślij pod adres: d.rzepka@ortomedicum.pl  
2. Jeśli ćwiczenie zostanie ocenione przez nas pozytywnie, to w ciągu kilku dni dostaniesz od nas 

odpowiedź z zaproszeniem na spotkanie 
3. Podczas spotkania, poznamy się bliżej i porozmawiamy o współpracy 
4. Jeśli rozmowa będzie satysfakcjonująca dla obydwu stron, to podpisujemy umowę☺ 
5. Startujemy w CZERWCU! 

 
 
ĆWICZENIE: 
Wyobraź sobie, że zaczynamy współpracę w KLINICE ORTOMEDIUM. Manager oddziału chce zrobić 
zamówienie w hurtowni i prosi Cię o listę Twoich ulubionych narzędzi podologicznych, z których chcesz 
korzystać w swojej codziennej pracy. Co znajdzie się na Twojej liście? Jakie będą absolutnie podstawowe 
narzędzia na start? A co chciałabyś mieć jako dodatek?  Nie masz żadnych ograniczeń finansowych☺  
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