
Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z usług agencji zatrudnienia 

 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

e-mail:bk@umb.edu.pl, tel./fax.:(85)748 58 09 

Agencja zatrudnienia nr 9028 

 

Oferta Pracy nr 14/2020 
 

 

 
Nazwa firmy: 

 

 
LeasingTeam Professional 
 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

 
tel. 511 636 199 
e-mail: m.halas@ltprofessional.pl 
 

 
Krótka informacja o firmie: 

 

LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa 
w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami 
ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska 
średniego i wyższego szczebla. 
Obecnie dla jednego z naszych klientów (renomowana sieć aptek) 
poszukujemy osób na stanowisko Magistra Farmacji. 

Oferowane stanowisko pracy: Magister Farmacji 

Liczba poszukiwanych osób: 2 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Cały etat 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Ostrołęka, Mazowieckie 

Zakres obowiązków: 

 Sporządzanie, wytwarzanie i wydawanie produktów leczniczych 
oraz wyrobów medycznych określonych w Wykazie Produktów 
Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Dbałość o prawidłową wycenę leków; 
 Wykonywanie czynności recepturowych; 
 Udzielanie fachowej informacji pacjentowi odnośnie sposobu 

przyjmowania, dawkowania, działań ubocznych oraz interakcji 
wydawanych leków; 

 Nadzór nad wydawaniem środków psychotropowych, odurzających 
oraz trucizn podczas pracy w izbie ekspedycyjnej; 

 Wypełnianie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 Przyjmowanie towaru do systemu; 
 Profesjonalna i uprzejma obsługa klienta; 

 Fachowe polecanie pacjentowi produktów uzupełniających (OTC) 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe; 
 Ukończony 6 miesięczny staż lub doświadczenie na stanowisku 

Magistra Farmacji; 
 Książeczka sanitarno-epidemiologiczna - mile widziana; 
 Chęć do rozwoju; 
 Komunikatywność 



 Umiejętność pracy w zespole; 
 Nastawienie na klienta; 

Oferujemy: 

 Atrakcyjne wynagrodzenie; 
 Premie + benefity; 
 Umowa o pracę; 
 Godziny pracy pomiędzy 10 a 21 
 Praca na pełny etat; 
 Praca w renomowanej sieci aptek; 
 Możliwość rozwoju; 
 Miejsce pracy - Ostrołęka 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny 

Sposób aplikowania:  Poprzez link aplikacyjny 

Data ważności oferty: Do 30.04.2020 r. 

 


