
DENT JOBS

MANAGER/DYREKTOR DS.
ADMINISTRACYJNYCH

Lokalizacja: Słupsk, Pomorskie

 

SZCZEGÓŁY:

Jesteśmy firmą rekrutacyjną, dla naszego klienta, Medicus Clinic, szukamy kandydata na 
stanowisko Manager/Dyrektor ds. Administracyjnych.

Medicus Clinic to innowacyjna klinika stomatologiczna, która jako jedyna w regionie posiada 
certyfikację ISO9001. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy obecnie 
kandydata/kandydatki na stanowisko Manager lub Dyrektora ds. Administracyjnych. Szukamy 
osoby z przedsiębiorczym zacięciem, gotowej na stworzenie nowych strategii dla firmy jak i 
nakierunkowanej na stomatologię przyszłości. Jako jedyni oferujemy stomatologię laserową oraz 
digital, wprowadzamy najnowsze innowacje oraz nie boimy się ryzyka powiązanego z nowymi 
pomysłami.

WYMAGANIA:

 Ukończone wyższe wykształcenie. Studia na kierunkach; zarządzanie, psychologia, finanse 
itp.

 Kilkuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku w dziale administracji.

 BARDZO WAŻNE- Biegła znajomość Excel, Word, programów ksiegowych, CRM, itp.

Najważniejsze kompetencje zawodowe:

 umiejętności taktyczne

 umiejętność zarządzania budżetem

 umiejętność kierowania kapitałem ludzkim

 umiejętności komunikacyjne

 umiejętność planowania i organizacji

 świadomość kosztowa

 wiedza o zarządzaniu i administracji

 zdolności organizacyjne

 inicjatywa / przedsiębiorczość

 odpowiedzialność – dyscyplina wewnętrzna

 wymagany jest język angielski , dodatkowe języki – niemiecki lub włoski – na plus.

Zgłoś się do nas jeżeli uważasz iż:



 Zademonstrowanie przywództwa zespołowi pracowników i działanie jako pozytywny wzór 
do naśladowania jest czymś co napędza Cię do dalszego działania.

 Masz udowodnioną zdolność do rozwijania biznesu opieki zdrowotnej oraz Doświadczenie 
w zarządzaniu budżetami

 Masz doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem BHP

 Wcześniejsza demonstracja zdolności do skutecznego wprowadzania na rynek

 Masz prawdziwe zainteresowanie pracą w opiekuńczym środowisku

 Jesteś graczem zespołowym

 Posiadasz umiejętność skutecznego komunikowania się na wszystkich poziomach

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 Nadzór nad pracą podległego personelu (np. pracownicy sekretariatu firmy, recepcji, itp.)

 Zarządzanie wynikami finansowymi zespołu wykonawczego w ramach budżetu.

 Organizowanie sprawnej pracy biura (tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem 
odpowiednich procedur)

 Nadzór nad zaopatrzeniem w artykuły niezbędne dla funkcjonowania kliniki, zbieranie 
zamównień, organizacja magazynu.

 Nadzór nad sprawami gospodarczymi, inwestycjami, transportem

 Organizowanie pracy firm współpracujących (np. firm remontowo-budowlanych, 
serwisowych itp.)

 Współpraca z zewnetrzną firmą ksiegową;

 Udział w procesie zamykania miesiąca, ewidencja przychodów i kosztów.

 Przygotowanie wytycznych do fakturowania oraz fakturowanie.

 Przygotowywanie przelewów bankowych.

 Prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej oraz umów z 
współpracownikami. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich;

 Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów kadrowych, 
prawnych oraz finansowych;

Miejscem pracy jest biuro firmy, z siedzibą w Słupsku. Jest to praca umysłowa, stanowisko 
samodzielne, pod nadzorem. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i 
awansu.

OFERUJEMY:

 Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku wysokie zarobki.

 Dostęp do usług medycznych w naszych klinikach.

 Pracę pełną wyzwań.

 Własne biuro, estetycznie urządzone wnętrza, możliwość awansu oraz rozwoju.

 Oferujemy w pełni płatny 3-miesięczny okres próbny, po którym zostaną rozpatrzone dalsze
kroki.



Osoby zainteresowane oraz spełniające wymagania proszone są o wysłanie CV w formacie PDF, na
adres: manager@medicus-stomatologia.com

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

https://dentjobs.pl/ 

Oferta ważna do 25 czerwca. 


