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Załącznik nr 3 do Regulaminu MENTORINGU 
 

BIURO KARIER UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 

Agencja zatrudnienia nr 9028 
 

Oferta Pracy nr 49/2017 z usługą 3- miesięcznego mentoringu 

 

 

Nazwa firmy: 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

Dane teleadresowe: 

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

ul. M. C. Skłodowskiej 24a 

15-276 Białystok 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

USK to jeden z największych szpitali klinicznych w Polsce, 

a jednocześnie jest to najnowocześniejsza publiczna placówka służby 

zdrowia w województwie podlaskim. Wykonuje się tu szeroki 

wachlarz unikatowych procedur w ramach kontraktu z podlaskim 

oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umowy 

z Ministerstwem Zdrowia. Są tu hospitalizowane przypadki 

z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające 

wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. 

Oferowane stanowisko pracy: Lekarz stażysta 

Liczba poszukiwanych osób: 18 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

x Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Białystok, województwo podlaskie 

Zakres obowiązków: 

• zapoznawanie się z organizacją pracy w szpitalu, 

• wykonywanie zabiegów diagnostycznych i leczniczych, 

• wykonywanie, wspólnie z koordynatorem stażu, zabiegów 

operacyjnych oraz metod diagnozowania albo leczenia 

stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

• wystawianie recept, opinii i orzeczeń lekarskich oraz skierowań do 

lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów; 

• udzielanie pomocy lekarskiej w nagłych przypadkach; 

• zapoznawanie się z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego 

• odbywanie dyżurów medycznych; 

Wymagania: 

• ukończone studia kierunkowe (kierunek Lekarski), 

• aktywne prawo wykonywania zawodu, 

• komunikatywność i szczególne zorientowanie na pacjenta, 

• empatia, pasja do pracy z ludźmi i miłe usposobienie, 

• chęć zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności, 

• wysoka samodzielność 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

x CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  bk@umb.edu.pl 

 


