
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής, το οποίο περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

1.  Σταθερός μηνιαίος βασικός μισθός.
2.  13ος μισθός.
3.  Συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας με ευνοϊκό ποσοστό από τον εργοδότη.
4.  Συμμετοχή στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

Εργοδοτουμένων (ευνοϊκές καλύψεις για ενδο-νοσοκομειακή και εξω-
νοσοκομειακή περίθαλψη στην Κύπρο και το εξωτερικό, κάλυψη μελών 
της οικογένειας).

5.  Ετήσια άδεια 22 ημερών με πλήρεις απολαβές.
6.  Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
7.  Δυνατότητες ανέλιξης μέσα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καριέρας 

Διοικητικού Προσωπικού.
8.  Δυνατότητα αναθεώρησης μισθού βάσει απόδοσης.

1. Απόφοιτος δευτεροβάθμιας αναγνωρισμένης Σχολής Εκπαίδευσης.
2.  Κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημίου είναι πλεονέκτημα.
3. Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών είναι 

απαραίτητη.
4.  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας και 

συνεργασίας.
5.  Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
6.  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στον 

γραπτό και προφορικό λόγο.
7.  Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια 
εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο 
της Λεμεσού και διαθέτει σύγχρονες υποδομές Χειρουργικών Μονάδων, 
Διαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, εφάμιλλων με αυτών άλλων σύγχρονων Νοσοκομείων 
του εξωτερικού. Είναι Διαπιστευμένο από τον Οργανισμό Διαπίστευσης 
Νοσοκομείων CHKS του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2012, σύμφωνα με το 
CHKS Accreditation Programme for Health and Care Organisations, για την 
ολική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

Διατηρεί συνεργασία με περισσότερους από 180 έγκριτους Συνεργάτες 
Ιατρούς, οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της 
ιατρικής τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Διαθέτει 152 πλήρως 
εξοπλισμένες κλίνες και απασχολεί πέραν των 500 εργαζομένων πλήρους 
απασχόλησης.

Ο Γραφέας Εξυπηρέτησης Πελατών υποδέχεται, επιδεικνύει υπομονή και 
εξυπηρετεί με συνέπεια, σεβασμό και ευαισθησία ασθενείς, Συνεργάτες 
Ιατρούς και το ευρύ κοινό.  Λειτουργεί ως κεντρικός πυρήνας πληροφόρησης 
και ενημέρωσης.

Μεριμνά για την άμεση ανταπόκριση σε κλήσεις ασθενοφόρου με 
συναίσθηση της επείγουσας φύσης των περιστατικών.

Συνεργάζεται με το προσωπικό των Νοσηλευτικών Θαλάμων ως επίσης και 
με το Τμήμα Ασφαλειών, για να παρέχει έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτηση, 
πληροφόρηση, ενημέρωση προς τους ασθενείς, Συνεργάτες Ιατρούς και 
προς κάθε άλλο ενδιαφερόμενο – αρμόδιο άτομο.

Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.

Έχει στην ευθύνη του τη διαχείριση όλων των χρεώσεων και εισπράξεων 
κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή.

Μεριμνά για τον ασφαλή και εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων των ασθενών, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες της Πολυκλινικής.

Ιατρική Διεύθυνση - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑ»
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. 
(Κωδικός Εργοδότησης CS-01).

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να επισυνάψετε πρόσφατο 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό εργοδότησης CS-01 σε 
κλειστό φάκελο στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Πολυκλινική 
ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λτδ, Τ.Θ. 56174, 3305 Λεμεσός, Κύπρος. 

Αντίγραφο αίτησης μπορείτε να βρείτε μέσω του πεδίου Καριέρα στην 
ιστοσελίδα της Πολυκλινικής στο www.ygiapolyclinic.com 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί 
συνέντευξη.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο 
careers@ygiapolyclinic.com, ή να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στο Τηλ. 25 884758 
(Μαρία Κύρκου – Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού).
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