Bauru, sábado, 5 de agosto de 2017
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Geração de emprego para Bauru
Foram criados 200 novos empregos, abertos
para compor o time de funcionários da unidade

A

Unimed Bauru, acreditando na força da cidade, investiu ao longo dos
últimos sete anos e apostou
num novo empreendimento
na cidade, caminhando na
contramão da crise. Com a
inauguração do CDU, foram
criados 200 novos empregos,
abertos para compor o time.
De imediato, 40 colaboradores foram contratados, mas
gradualmente outros deverão
ser chamados para compor o
quadro de funcionários.
É importante frisar que não
só de médicos o complexo é
composto. Atendimento de
qualidade, pelo qual a Unimed
preza, exige equipe muito bem
preparada de enfermeiros e

técnicos de enfermagem, técnicos de raio x, recepcionistas,
secretários, funcionários de segurança, limpeza, entre outros.
Com a inauguração do Centro de Diagnóstico Unimed, segundo o diretor administrativo
da cooperativa, Marcus Vinicius Marques, a expectativa é
a de que novos colaboradores
sejam contratados para integrar o time de serviços especializados o mais rápido possível.
“Em época de crise, onde empresas estão demitindo seus
colaboradores, nós estamos
contratando. Isso é ótimo para
a cidade”, ressalta o diretor.
Além disso, durante a
construção do CDU, diversos
empregos foram gerados. E,

agora, com a inauguração,
além de novos colaboradores
contratados pela Unimed ainda há funcionários de empresas terceirizadas, que estão
sendo chamados para prestar serviços ao CDU.
Pronto para funcionar, o
atendimento no CDU começará o quanto antes. “Após a
inauguração, alguns especialistas já vão começar a atender
de imediato. Mas a data para a
entrega dos consultórios está
marcada para acontecer no dia
14”, ressaltou o diretor.
Até o momento, 210 médicos de diversas especialidades
se inscreveram para atuar nos
consultórios e outros 82, no setor de diagnóstico.
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