
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 6/2018 
(wpisuje pracownik Biura Karier) 

 

 

Nazwa firmy: 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 

 

Dane teleadresowe: 
(adres, tel./fax, e-mail)  

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A  

15-276 Białystok  

tel. (85) 746 80 02 

 

Krótka informacja o firmie: 

 

 

Szpital Uniwersytecki, szerokoprofilowy, wysokospecjalistyczny 

 

Oferowane stanowisko pracy: 

 pielęgniarka 

 pielęgniarka operacyjna 

 pielęgniarka anestezjologiczna 

Liczba poszukiwanych osób: 3 

Praca: 
(zaznaczyć ”X”) 

 Stała, w systemie zmianowym lub podstawowym 

 Dorywcza 

Wymiar czasu pracy: 
pełny etat  

możliwe także zatrudnienie w niższym wymiarze czasu pracy 

Miejsce pracy: 
(miasto, województwo) 

Białystok, podlaskie 

Zakres obowiązków: 

 realizacja kompleksowej, całodobowej opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentem hospitalizowanym w oddziale lub 

 praca w bloku operacyjnym na stanowisku pielęgniarki operacyjnej 

lub anestezjologicznej  

 obsługa wysokospecjalistycznej aparatury medycznej 

prowadzenie dokumentacji 

Wymagania: 

 wykształcenie średnie medyczne lub licencjat pielęgniarstwa lub 

magister pielęgniarstwa (wymagane kwalifikacje w oddziale) 

 specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagane na 

stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w bloku operacyjnym 

oraz w oddziałach intensywnej terapii) 

 preferowane doświadczenie w zakresie pielęgniarstwa 

operacyjnego (na stanowisku pielęgniarki operacyjnej) 

prawo wykonywania zawodu) 

Oferujemy: 

 praca w dynamicznie rozwijającym się szerokoprofilowym 

Szpitalu 

 możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego we 

współpracy z kadrą kliniczną 

 współpraca z najlepszymi w kraju specjalistami 

 przyjazna atmosfera pracy 

 stałość zatrudnienia 

 praca w ramach umowy o pracę 

 system premiowania i nagradzania finansowego, możliwość 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej 



Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
(zaznaczyć ”X”) 

 

CV z aktualną klauzulą o ochronie danych osobowych, 

List motywacyjny (musi zawierać numer telefonu kandydata) 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

 List motywacyjny  

Sposób aplikowania:  

Korespondencyjnie – adres podany powyżej 

Osobiście – główny budynek szpitala, Vp. pok. 74 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24 A 

Data ważności oferty: 30.06.2018 

 


