
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 18/2019 
 

 

Nazwa firmy: 

 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Terebelska 57-65 

21-500 Biała Podlaska 

tel. 83 414  72 12, e-mail: sekretariat@szpitalbp.pl  

 

Krótka informacja o firmie: 

 

W 15 jubileuszowej edycji rankingu "Bezpieczny Szpital" 2018 organizowanym 

przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia we współpracy z 

dziennikiem "Rzeczypospolita" Nasz Szpital zajął pierwsze miejsce. Dynamiczny 

rozwój, inwestycje w jakość, dodatni wynik finansowy już od wielu lat sprawiają, 

że stale powiększamy Zespół ludzi, którzy chcą z pasją i zaangażowaniem osiągać z 

nami dalsze sukcesy. Współpraca z nami to jak najlepsze warunki pracy, dostęp do 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wsparcie wykwalifikowanego 

personelu pomocniczego, dostęp do kursów i szkoleń. 

Oferowane stanowisko pracy: Położna 

Liczba poszukiwanych osób: 10 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: wymiar czasu do uzgodnienia 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Biała Podlaska, woj. lubelskie 

Zakres obowiązków: 

Sprawowanie kompleksowej opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą w 

ciąży, w okresie porodu, połogu oraz nad noworodkiem, a także kobietą 

hospitalizowaną w szpitalu, stosownie do jej stanu zdrowia. 

Wymagania: 

 wykształcenie kierunkowe minimum średnie lub wyższe – położnictwo 

 znajomość aktualnych przepisów i procedur pielęgnowania oraz w obszarze 

opieki okołoporodowej 

Oferujemy: 

 umowę o pracę (wymiar czasu do uzgodnienia) 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym dodatkowe wynagrodzenie w postaci 

dodatku preferencyjnego oraz programy motywacyjne 

 interesujący pakiet socjalny 

 dodatek adaptacyjny 

 możliwość poszerzania posiadanych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji 

Wymagane dokumenty 

aplikacyjne: (zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny 

Sposób aplikowania: 

Osobiście lub listownie na adres: 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Terebelska 57-65 

21-500 Biała Podlaska 

drogą elektroniczną: rekrutacja@szpitalbp.pl 

Dodatkowe informacje: Dział Służb Pracowniczych tel. 83 41 47 228 

Data ważności oferty: 30.09.2019 
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