
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 41/2017 

 

Nazwa firmy: 

 

Adecco Poland Sp. z o.o. 

Dane teleadresowe: 

(adres, tel./fax, e-mail)  

ul. Peowiaków 10/1 

Lublin 

tel. 723 193 100 

e-mail: beata.okon@adecco.com 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji 

Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, 

który posiada 5100 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy 

od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 

50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2016 roku pracę dzięki Adecco 

Poland znalazło ponad 63 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest 

Agencją Zatrudnienia nr 364 

Oferowane stanowisko pracy: Lekarz Dentysta 

Liczba poszukiwanych osób: 2 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

X Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełny etat 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Wejherowo, woj. pomorskie 

Zakres obowiązków: 

 Kompleksowa opieka stomatologiczna nad pacjentami - 

również zagranicznymi; 

 Praca w renomowanym, nowocześnie wyposażonym, 

położonym w centrum Wejherowa gabinecie 

stomatologicznym; 

 Praca w wykwalifikowanym zespole specjalistów. 

Wymagania: 

 Min. 2 lata praktyki zawodowej; 

 Zachęcamy do aplikowania także Kandydatów po stażu 

zawodowym, chcących zdobyć doświadczenie zawodowe; 

 Gotowość do pracy w Wejherowie, woj. pomorskie; 
 Nastawienie na podnoszenie swoich kwalifikacji; 

 Orientacja na dobro pacjenta; 

 Umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z 

pacjentami; 

 Mile widziana znajomość języków obcych. 

Oferujemy: 

Nasz Klient oferuje: 

 Pracę w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym 

położonym w centrum Wejherowa, woj. pomorskie; 
 Bardzo atrakcyjne i przejrzyste warunki zatrudnienia; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę z 

Lekarzem Dentystą prowadzącym działalność gospodarczą; 

 Pracę w wykwalifikowanym zespole; 

 Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju w 

każdej dziedzinie stomatologii; 



 Opiekę merytoryczną stomatologa z wieloletnim stażem i 

szkolenia zewnętrzne; 

 Pracę na samodzielnym stanowisku; 

 Pełny grafik pacjentów od początku zatrudnienia; 

 Elastyczne dni i godziny pracy; 

 Pracę na nowoczesnym sprzęcie; 

 Wsparcie w zakresie relokacji i znalezieniu mieszkania. 

Oferta dotyczy pracy stałej. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

X CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  Prosimy przesłać CV na adres: beata.okon@adecco.com 

Data ważności oferty: 01.10.2017 

 


