
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 40/2017 

 

 

Nazwa firmy: 

 

Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)  
00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 19 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Centrum Medyczne ENEL-MED to spółka notowana na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. W skład Grupy ENEL-MED wchodzą 

przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki 

obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej i 

medycyny sportowej. Pracuje u nas ok. 3000 osób, a obsługujemy 

ponad 700 000 pacjentów. 

Oferowane stanowisko pracy: Lekarze różnych specjalizacji 

Liczba poszukiwanych osób:  

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

x Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Do uzgodnienia 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Warszawa, Białołęka /mazowieckie 

Zakres obowiązków: 

W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej 

poszukujemy lekarzy różnych specjalizacji, a w szczególności: 

 medycyny pracy 

 okulistów 

 dermatologów 

 pediatrów 

 medycyny rodzinnej 

 internistów 

 laryngologów 

 neurologów 

 wykonujących USG 

 ginekologów 

 stomatologów zachowawczych 

 protetyków 

 ortodontów 

 implantologów 

 endodontów 

 chirurgów szczękowych 

 periodontologów 

 pedodontów 

Wymagania: 

Wymagania: 

 ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa 

specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika 

specjalizacji), 

 umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą 



osobistą, 

 znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy: 

Oferujemy: 

 możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów 

– my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację 

obsługi pacjenta i wsparcie medyczne, 

 opiekę medyczną, 

 kartę sportową, 

 możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 

Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej, 

 przyjazną atmosferę, 

 elastyczny system zatrudnienia. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

x CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@enel.pl w treści 

wiadomości podając nazwę stanowiska, lokalizację oraz źródło 

informacji o ofercie. 

Data ważności oferty: 15.09.2017 
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