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Oferta Pracy nr 4/2019 
 

 

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: Pielęgniarka/Pielęgniarz 

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: 

 Wykształcenia wyższego, ukończenie studiów co najmniej I stopnia na 

kierunku pielęgniarstwo 

 Posiadanie prawa wykonywania zawodu 

 Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego 

 Wysoka kultura osobista, dobra znajomość j. angielskiego 

 Wskazany kurs specjalistyczny: szczepienia ochronne 

 Mile widziane kursy specjalistyczne: ordynowanie leków i wypisywanie 

recept cz. I lub II, wywiad i badanie fizykalne. 

Oferujemy: 

 Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole 

 Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego 

 Przystępną formę zatrudnienia w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na 

rynku 

 Szkolenie wstępne z zakresu zasad organizacji pracy, obsługi elektronicznej 

dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku 

pracy (m. in. gabinety diagnostyczno-zabiegowe podstawowej i 

specjalistycznej opieki zdrowotnej) 

Wymagane dokumenty 

aplikacyjne: (zaznaczyć ”X”) 

x CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

x List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  

sekretariat@medycynalomza.pl do 31 marca 2019 r. 

Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną. 

Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego we 

wspólnie ustalonych dniach i godzinach. 

 

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie 

rekrutacji. Z uwagi na ciągłe i powtarzalne procesy rekrutacji w ŁCM Sp z o.o. 

zaleca sie klauzulę o następującej treści: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Łomżyńskie Centrum 

Medyczne  Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do obecnej i przyszłych 

procesów rekrutacji". 

Data ważności oferty: 31.03.2019 

 


