
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 48/2018 
 

 

Nazwa firmy: 

 

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Centrum Diagnostyczno-Lecznicze w Łomży 

Dane teleadresowe: 

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

ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9 

18-400 Łomża 

862 166 556 

sekretariat@medycynalomza.pl 

www.medycynalomza.pl 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. łączy tradycję z innowacyjnością, 

zapewniając kompleksową opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Firma 

powstała w 1999 roku, jako jeden z pierwszych niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w województwie podlaskim. 

Oferowane stanowisko pracy: Położna 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

x Stała (do ustalenia) 

x Dorywcza (do ustalenia) 

Wymiar czasu pracy: do ustalenia 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Łomża, woj. podlaskie 

Wymagania: 

Oczekujemy: 

1)  Posiadania prawa wykonywania zawodu. 

2)  Odpowiedniego wykształcenia: 

a) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub 

b) tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, 

środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub 

c) ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub 

d) ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 

środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i 

edukacji zdrowotnej lub 

e) rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 

lub 

f) rozpoczęty kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub  

g) tytuł zawodowy magistra położnictwa, 

2) Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego. 

3) Wysokiej kultury osobistej. 

Oferujemy: 

Oferujemy: 

1) Elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa kontraktowa). 

2) Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole. 

3) Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego. 

4) Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 

5) Szkolenie wstępne z zakresu organizacji pracy, obsługi elektronicznej 

dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku pracy. 

Wymagane dokumenty 

aplikacyjne: (zaznaczyć ”X”) 

x CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

x List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  

Sposób rekrutacji: 

1) CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres 

sekretariat@medycynalomza.pl do dnia  21 września 2018 roku. 

2) Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną w terminie do dnia 

30 września 2018 roku. 

3) Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego 

we wspólnie ustalonych dniach i godzinach w ramach umowy o wolontariat. 

Data ważności oferty: 21.09.2018 

 


