
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 52/2017 

(wpisuje pracownik Biura Karier) 

 

 

Nazwa firmy: 

 

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku 

Dane teleadresowe: 

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

15-535 Białystok 

ul. Wiewiórcza 10 

85 / 664-78-02 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

Medycyna pracy jest dziedziną, zajmującą się badaniem wpływu środowiska 

pracy na zdrowie pracowników, diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób 

zawodowych. Lekarze medycyny pracy zajmują się także wykonywaniem 

badań okresowych, wstępnych czy kontrolnych pracowników, których koszty 

zobowiązany jest pokrywać pracodawca. W zakresie badań z dziedziny 

medycyny pracy leżą także badania specjalistyczne, przeznaczone dla 

konkretnych grup zawodowych, a także badania osób ubiegających się lub 

posiadających pozwolenie na broń. Lekarze medycyny pracy zobowiązani są 

również do udzielania pracownikom wszelkich wskazówek, co do sposobów 

zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia spowodowanych 

warunkami pracy. 

Oferowane stanowisko pracy: Rejestratorka medyczna 

Liczba poszukiwanych osób: 1 

Praca: 

(zaznaczyć ”X”) 

x Stała 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: Pełny wymiar czasu pracy 

Miejsce pracy: 

(miasto, województwo) 
Białystok woj. Podlaskie 

Zakres obowiązków: 
Realizacja kompleksowej opieki nad pacjentem 

Obsługa programu komputerowego 

Wymagania: 

Wykształcenie minimum średnie medyczne 

Cechy osobowości: 

 Dobra znajomość obsługi komputera 

 Komunikatywność i szczególne zorientowanie na pacjenta 

 Empatia, pasja do pracy z ludźmi i miłe usposobienie 

 Chęć zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności 

 Wysoka samodzielność 

Oferujemy: 

Praca od poniedziałku do piątku w jednozmianowym systemie w godz. 7:00-

15:00,  

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

Możliwość pracy w doświadczonym i ambitnym zespole 

Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

(zaznaczyć ”X”) 

x CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  
e-mail: kadry@pwomp.wrotapodlasia.pl 
lub osobiście do działu księgowości pok. 15 

Data ważności oferty:  28.09.2017 r. -  31.12.2017 r. 

 


