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.LEKARZ

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Rocha w Ozimku

kontakt: 661 300 207 - dyrektor
jolanta.ryndak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferta dla lekarza chętnego do specjalizowana się w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH lub REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
(przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w trybie REZYDENTURY). Oferujemy: udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, 
sympozjach wewnętrznych; udział w konferencjach w kraju i za granicą; możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowanym w 
naszych szpitalach nowoczesnym metodom pracy; możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

*11-08-2017

.LEKARZ

MEDI-system NZOZ Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11

POZ

kontakt: agnieszka.mrozowicz@medisystem.pl
660 496 738

UWAGI: Opis stanowiska: • udzielanie świadczeń  medycznych dla pacjentów zapisanych do lekarza POZ w ramach umowy z NFZ; • 
udzielanie świadczeń medycznych dla pacjentów komercyjnych, abonamentowych oraz realizujących świadczenia medyczne w 
ramach umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Oczekiwania: • doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza POZ w NZOZ lub ZOZ; • znajomość zasad pracy i realizacji 
świadczeń w ramach NFZ; • dobre umiejętności komunikacyjne; praca w systemie komputerowym. Zatrudnienie 3-4 razy w 
tygodniu, 18 godzin tygodniowo.

11-08-2017

.LEKARZ

Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ
Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

POZ

kontakt: 883 357 293
22 731 97 77
sgpzozblonie@interia.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa cywilnoprawna, Praca w POZ dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub 
lekarza po stażu podyplomowym. Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej przychodni, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Przychodnia położona jest ok. 25 kilometrów na zachód od Warszawy.

*10-08-2017

.LEKARZ

VITA-MED dr Stanisław Motyczyński
Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

POZ

kontakt: 612 259 969

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa kontraktowa lub zlecenie. Możliwość pracy dla lekarza po stażu podyplomowym.

*09-08-2017

.LEKARZ

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego
Ostrołęka, Aleja Jana Pawła II 120a

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Naczyniowym i 

Onkologicznym

kontakt: 029 765 21 22
029 765 21 75
wlodzimierz.kucharski@szpital.ostroleka.pl

UWAGI: Etat lub umowa cywilno-prawna, umowa o pracę lub świadczenie usług. Szpital zatrudni 2 lekarzy chcących specjalizować się w 
dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ.

09-08-2017

.LEKARZ

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Oddziały Szpitala

kontakt: 23 673 02 12 kadry
kadry@szpitalciechanow.com.pl

UWAGI: Lekarze po stażu podyplomowym chętni do odbywania specjalizacji w dziedzinie: choroby zakaźne, chirurgia dziecięca, 
neonatologia, medycyna rodzinna, anestezjologia i intensywna terapia, choroby płuc, okulistyka, otorynolaryngologia, psychiatria. 
Oddziały, które posiadają możliwości szkolenia specjalizacyjnego poszczególnych lekarzy – pełny etat + dyżury. Warunki 
zatrudnienia można negocjować indywidualnie, istnieje możliwość dyżurowania np. w SOR czy NPL w godzinach nadliczbowych za 
dodatkową dopłatą do 1 h.

08-08-2017
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.LEKARZ

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

.LEKARZ

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Oferta dla lekarzy chcących specjalizować się w dziedzinie: REHABILITACJI MEDYCZNEJ lub PSYCHIATRII.

03-08-2017

.LEKARZ

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

wykonywanie szczepień

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Umowa zlecenie, 5-8 h/ tyg. Wykonywanie szczepień przeciwko grypie w okresie jesiennym (od września do listopada), wymagane 
posiadanie prawa jazdy, mobilność na terenie Warszawy.
Szczegóły oferty na https://www.medicover.pl/o-nas/kariera/oferty-pracy/

*03-08-2017

.LEKARZ

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: SZPZLO Mokotów zatrudni lekarza na stanowisku KIEROWNIKA PRZYCHODNI DLA DZIECI (ul. Wiertnicza 81 i ul. Klimczaka 4) 
lub na stanowisku ZASTĘPCY KIEROWNIKA PRZYCHODNI (ul. Chełmska 13/17). Oczekiwania: specjalizacja w dziedzinie 
medycyny rodzinnej lub pediatrii, mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku; biegła umiejętość 
obsługi komputera; dobra organizacja i dyscyplina pracy; wysoka kultura osobista. Opis stanowiska: odpowiedzialność za 
funkcjonowanie przychodni pod względem lekarskim, administracyjnym i gospodarczym; zarządzanie blisko 20-osobowym 
zespołem; zapewnienie wysokiego poziomu obsługi pacjenta; praca na stanowisku lekarza POZ dla dzieci w wymiarze co najmniej 
3/4 etatu. Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres e-mail CV z zamieszczoną klauzulą zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.

01-08-2017

.LEKARZ

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: SZPZLO Mokotów zaprasza chętnych do specjalizowania się w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ (jednostka akredytowana).

01-08-2017

.LEKARZ

Areszt Śledczy Warszawa-Grochów
Warszawa, ul. Chłopickiego 71a

POZ - Ambulatorium

kontakt: 22 610 55 41 wew. 249

UWAGI: Areszt Śledczy Warszawa-Grochów pilnie zatrudni młodego lekarza/lekarkę na pełny etat mundurowy do POZ. Gwarantujemy 
rozpoczęcie i/lub kontynuację dowolnej specjalizacji. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Działem 
Kadr w godzinach 9.00-15.00.

01-08-2017
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.LEKARZ

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: SPZOZ w Człuchowie zatrudni na atrakcyjnych warunkach finansowych lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub lekarzy 
chcących się specjalizować w zakresie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji.
Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017

.LEKARZ

SPZZOZ w Sierpcu
Sierpc, ul. Słowackiego 32

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – w Szpitalu 

SPZZOZ Sierpc

kontakt: 24 275 85 01 – sekretariat
w godz. 7.30-15.00
sekretariat@spzzozsierpc.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*31-07-2017

.LEKARZ

Nasza Grupa Medyczna
Odddział Warszawa Wilanów
ul. Klimczaka 8/34

kontakt: ngmwarszawa@gmail.com
505 376 394

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa zlecenie lub kontraktowa.

*28-07-2017

.LEKARZ

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Nocna i Świąteczna Op. Zdrowotna Falck Medycyna: 

Piaseczno, Pruszków.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury: dni powszednie 18:00/19:00-7:00 (12-13 godzin), niedziele i święta 19:00-7:00 (24 godziny). Kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

.LEKARZ

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22

Zespoły Ratownictwa Medycznego

kontakt: 22 525 14 11
ewa.trebacz@meditrans.waw.pl
22 525 14 26
elzbieta.weinzieher@meditrans.waw.pl

UWAGI: LEKARZE SYSTEMU - umowa cywilno-prawna. Wymagania zgodne z art. 3 ust. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

*20-07-2017

.LEKARZ

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii 
WUM/ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Warszawa, ul. Wolska 37

kontakt: 22 335 52 22
piotr.machnik@wum.edu.pl

UWAGI: Pełny etat, umowa o pracę. Klinika zatrudni lekarza specjalistę chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych lub lekarza 
zainteresowanego specjalizowaniem się w dziedzinie CHORÓB ZAKAŹNYCH.

10-07-2017
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.LEKARZ

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Warszawa, ul. Saska 63/75

Dział Krwiodawców RCKiK Warszawa, ul. Saska 63/75

lub

Oddz. Terenowy - Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 7

lub Oddz. Terenowy - Płock, ul. Medyczna 19

kontakt: 22 514 60 07
kadry@rckik-warszawa.com.pl

UWAGI: Nie jest wymagane posiadanie specjalizacji. Umowa o pracę, pełen etat.

04-07-2017

ALERGOLOG

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

ALERGOLOG

MEDICON Sp. z o. o.
Radom, ul. Gagarina 1

kontakt: 48 367 15 11
790 621 790
beatakeska@medicon.com.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia lub godzinowy, umowa o pracę lub kontraktowa. Atrakcyjne wynagrodzenie i miła atmosfera pracy.

03-08-2017

ALERGOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub kończy trzeci rok specjalizacji; sprawnie się komunikuje i wie jak budować 
relacje z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana.
Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie: dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę; koordynowaną opiekę nad 
pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi 
specjalistami; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami; wysoką jakość obsługi pacjenta; 
wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników; nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie systemów 
informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej; możliwość pracy w niepełnym wymiarze 
godzin; współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

ALERGOLOG

SZPZLO Warszawa-Wawer
Warszawa, ul. Strusia 4/8

Poradnia Specjalistyczna

kontakt: 22 590 09 32
kadry@zoz-wawer.waw.pl

UWAGI: Praca w ramach realizacji kontraktu z NFZ.

*21-07-2017

ALERGOLOG

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

ANDROLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017
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ANESTEZJOLOG

Zamojski Szpital Niepubliczny
Zamość, ul. Peowiaków 1

Dział Anestezjologii

kontakt: 84 677 50 21

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas nieokreślony.

11-08-2017

ANESTEZJOLOG

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

10-08-2017

ANESTEZJOLOG

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Intensywnej Opieki

Blok Operacyjny

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

ANESTEZJOLOG

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

Poradnia Leczenia Bólu

kontakt: 22 518 26 41
sekretariat@zoztargowek.waw.pl

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*02-08-2017

ANESTEZJOLOG

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017

ANESTEZJOLOG

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Anestezjologii i Int. Terapii

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

ANESTEZJOLOG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017
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ANESTEZJOLOG

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Szpital w Żyrardowie
Żyrardów, ul. Limanowskiego 30

kontakt: 46 854 33 17 - kadry

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

*24-07-2017

ANESTEZJOLOG

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22

Zespoły Ratownictwa Medycznego

kontakt: 22 525 14 11
ewa.trebacz@meditrans.waw.pl
22 525 14 26
elzbieta.weinzieher@meditrans.waw.pl

UWAGI: LEKARZE SYSTEMU - umowa cywilno-prawna. Wymagania zgodne z art. 3 ust. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

*20-07-2017

ANESTEZJOLOG

Przychodnia Lekarska MediSpace
Warszawa, ul. Spokojna 5

kontakt: 600 244 913
rekrutacja@medispace.pl

UWAGI: Umowa współpracy lub umowa zlecenie. Zatrudnimy anestezjologa do znieczuleń do procedur endoskopowych oraz zabiegów 
chirurgicznych, proktologicznych. Oferowane: atrakcyjne stawki wynagrodzenia, lokalizacja blisko CH Arkadia, miła atmosfera.

*17-07-2017

ANESTEZJOLOG

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

BALNEOLOGIA I MED. FIZYKALNA

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośr. Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej "Oaza" Sp. z o. o.
Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

kontakt: oaza@oazasanatorium.pl
601 619 706

UWAGI: Sanatorium zatrudni lekarza uzdrowiskowego. Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w 
trakcie specjalizacji.

08-08-2017

BALNEOLOGIA I MED. FIZYKALNA

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 
Konstancin Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

kontakt: k.turkiewicz@mailuzdrowiska.pl
rekrutacje@mailuzdrowiska.pl
22 756 40 24
22 756 40 60

UWAGI: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zapewnienie właściwej jakości świadczeń rehabilitacyjnych, a w szczególności: 
prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego; zlecanie, konsultacja i nadzór realizacji skierowań fizjoterapeutycznych; 
prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w Uzdrowisku systemu kontroli 
zarządczej. Mile widziana gotowość do podjęcia dyżurów.

*07-08-2017

CHIRURG

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22

Zespoły Ratownictwa Medycznego

kontakt: 22 525 14 11
ewa.trebacz@meditrans.waw.pl
22 525 14 26
elzbieta.weinzieher@meditrans.waw.pl

UWAGI: LEKARZE SYSTEMU - umowa cywilno-prawna. Wymagania zgodne z art. 3 ust. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

*20-07-2017
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CHIRURG DZIECIĘCY

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Chriurgii Dziecięcej

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

CHIRURG DZIECIĘCY

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

CHIRURG NACZYNIOWY

Centrum Medyczne Medrun
Grupa Scanmed SA
Warszawa, al. Niepodległości 107/109

kontakt: katarzyna.tatar@scanmed.pl
785 054 643
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Centrum Medyczne Medrun, należące do grupy Scanmed SA zaprasza lekarzy do współpracy, warunki do uzgodnienia.

*11-08-2017

CHIRURG NACZYNIOWY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

CHIRURG NACZYNIOWY

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Chirurgiczny

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

CHIRURG NACZYNIOWY

Centrum Medyczne Bonifratrów
Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

kontakt: 22 390 33 38

UWAGI: Oczekiwania: lekarz wykonujący badania USG Doppler Duplex naczyn obwodowych. Stosujemy bardzo elastyczny system godzin 
pracy oraz wynagradzania - do ustalenia w ramach indywidualnych negocjacji.

02-08-2017
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CHIRURG NACZYNIOWY

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Wymiar zatrudnienia 6-10 godzin tygodniowo, kontrakt gospodarczy. Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na 
jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i 
wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej.
Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko 
wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy 
kliniczne; dostęp do nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy;  wsparcie systemów 
informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 
807 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

*26-07-2017

CHIRURG OGÓLNY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

CHIRURG OGÓLNY

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Psarskiego
Ostrołęka, Aleja Jana Pawła II 120a

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Naczyniowym i 

Onkologicznym

kontakt: 029 765 21 22
029 765 21 75
wlodzimierz.kucharski@szpital.ostroleka.pl

UWAGI: Etat lub umowa cywilno-prawna, umowa o pracę lub świadczenie usług.

09-08-2017

CHIRURG OGÓLNY

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie

kontakt: 721 991 182 - dyrektor
marian.stempniak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferowane atrakcyjne wynagrodzenie; forma zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji; stabilne zatrudnienie w firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych, praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Praca od zaraz. MOŻLIWOŚĆ 
OBJĘCIA FUNKCJI ORDYNATORA.

02-08-2017

CHIRURG OGÓLNY

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*01-08-2017

CHIRURG OGÓLNY

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017
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CHIRURG OGÓLNY

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

CHIRURG OGÓLNY

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

CHIRURG OGÓLNY

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital Bukowiec w Kowarach

kontakt: 661 300 248 - dyrektor
dorota.piotrzkowska@emc-sa.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia, atrakcyjne warunki finansowe.

*14-07-2017

CHIRURG OGÓLNY

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Wymiar zatrudnienia 6-10 godzin tygodniowo, kontrakt gospodarczy. Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na 
jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i 
wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej.
Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko 
wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy 
kliniczne; dostęp do nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy;  wsparcie systemów 
informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 
807 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

*06-07-2017

CHOROBY PŁUC

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

CHOROBY PŁUC

Zamojski Szpital Niepubliczny
Zamość, ul. Peowiaków 1

Oddz. Chorób Płuc oraz Poradnia Specjalistyczna Gruźlicy i 

Chorób Płuc

kontakt: 84 677 50 21

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas nieokreślony. 
Możliwość objęcia stanowiska ORDYNATORA ODDZIAŁU (przewidziane mieszkanie służbowe w centrum Zamościa).

11-08-2017
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CHOROBY PŁUC

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

CHOROBY PŁUC

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Poradnia Pulmonologiczna

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

10-08-2017

CHOROBY PŁUC

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

kontakt: 22 349 61 83
mmitek@ihit.waw.pl

UWAGI: Konsultacje pacjentów zwykłe i pilne „na wezwanie”. Kontrakt lub umowa zlecenia.

09-08-2017

CHOROBY PŁUC

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

CHOROBY PŁUC

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

CHOROBY PŁUC

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

CHOROBY PŁUC

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

11 sierpnia 2017 Strona 10 z 64
* data z gwiazdką = nowa oferta

data bez gwiazdki = oferta przedłużona



Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zaprasza pracodawców do składania 
ofert pracy dla lekarzy - PUBLIKACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ JEST BEZPŁATNA

praca@oilwaw.org.plwww.izba-lekarska.pl tel. 22 5428 330; fax 22 5428 341; e-mail:zakładka "Praca dla lekarzy"

CHOROBY PŁUC

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

04-07-2017

CHOROBY WEWN.

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

CHOROBY WEWN.

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Rocha w Ozimku

kontakt: 661 300 207 - dyrektor
jolanta.ryndak@emc-sa.pl

UWAGI: Stanowisko: lekarz dyżurny. Oferowane atrakcyjne warunki finansowe, forma zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od 
preferencji.

*11-08-2017

CHOROBY WEWN.

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Anny w Piasecznie

kontakt: 661 300 190 - dyrektor
ewa.maleszyk@emc-sa.pl

UWAGI: Oferta zatrudnienia dla lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Oferowane atrakcyjne 
warunki finansowe; forma zatrudnienia do uzgodnienia; stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług 
medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Zatrudnienie od zaraz.

11-08-2017

CHOROBY WEWN.

MEDI-system NZOZ Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11

POZ

kontakt: agnieszka.mrozowicz@medisystem.pl
660 496 738

UWAGI: Opis stanowiska: • udzielanie świadczeń  medycznych dla pacjentów zapisanych do lekarza POZ w ramach umowy z NFZ; • 
udzielanie świadczeń medycznych dla pacjentów komercyjnych, abonamentowych oraz realizujących świadczenia medyczne w 
ramach umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Oczekiwania: • doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza POZ w NZOZ lub ZOZ; • znajomość zasad pracy i realizacji 
świadczeń w ramach NFZ; • dobre umiejętności komunikacyjne; praca w systemie komputerowym. Zatrudnienie 3-4 razy w 
tygodniu, 18 godzin tygodniowo.

11-08-2017

CHOROBY WEWN.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

CHOROBY WEWN.

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017
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CHOROBY WEWN.

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

CHOROBY WEWN.

Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ
Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

POZ

kontakt: 883 357 293
22 731 97 77
sgpzozblonie@interia.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa cywilnoprawna, Praca w POZ dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub 
lekarza po stażu podyplomowym. Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej przychodni, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Przychodnia położona jest ok. 25 kilometrów na zachód od Warszawy.

*10-08-2017

CHOROBY WEWN.

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Oddz. Chorób Wewnętrznych

lub SOR

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

10-08-2017

CHOROBY WEWN.

Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o. o.
Łomża, ul. Wyszyńskiego 9

kontakt: sekretariat@medycynalomza.pl
86 316 65 56
600 990 892

UWAGI: Oferujemy komfortowe warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia, szerokie 
możliwości realizacji badan diagnostycznych na miejscu (rtg, usg, badania laboratoryjne), możliwość konsultacji lekarzy specjalistów 
na miejscu, mozliwość realizacji badań naukowych.

10-08-2017

CHOROBY WEWN.

SPZZOZ w Glinojecku, ul. Targowa 6
(90 km od Warszawy, pow. ciechanowski)

POZ

kontakt: 501 206 126
23 674 00 31

UWAGI: Cały lub część etatu. Umowa o pracę lub kontrakt (atrakcyjne warunki pracy i płacy). Mieszkanie służbowe 45 m kw. (2 pokoje + 
kuchnia).
Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji. SPZZOZ w Glinojecku (woj. mazowieckie, powiat ciechanowski – 90 km od 
Warszawy, przy trasie Warszawa-Gdańsk, Olsztyn).

09-08-2017

CHOROBY WEWN.

VITA-MED dr Stanisław Motyczyński
Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

POZ

kontakt: 612 259 969

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa kontraktowa lub zlecenie.

*09-08-2017

CHOROBY WEWN.

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Migdałowa 4, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętności interpersonalne i nastawienie na 
jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą 
biograficzną prosimy przesyłać na adres: marcin.gorski@luxmed.pl

*08-08-2017
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CHOROBY WEWN.

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośr. Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej "Oaza" Sp. z o. o.
Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

kontakt: oaza@oazasanatorium.pl
601 619 706

UWAGI: Sanatorium zatrudni lekarza uzdrowiskowego (po kursie z podstaw balneologii). Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

08-08-2017

CHOROBY WEWN.

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

CHOROBY WEWN.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 
Konstancin Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

kontakt: k.turkiewicz@mailuzdrowiska.pl
rekrutacje@mailuzdrowiska.pl
22 756 40 24
22 756 40 60

UWAGI: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zapewnienie właściwej jakości świadczeń rehabilitacyjnych, a w szczególności: 
prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego; zlecanie, konsultacja i nadzór realizacji skierowań fizjoterapeutycznych; 
prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w Uzdrowisku systemu kontroli 
zarządczej. Mile widziana gotowość do podjęcia dyżurów.

*07-08-2017

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

POZ 

lub/oraz Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

kontakt: 22 810 06 04
606 821 176 dyr. SZPZLO
sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

UWAGI: Etat - okres próbny, czas określony, możliwość kontraktu. Warunki wynagrodzenia do ustalenia.

07-08-2017

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Warszawa, ul. Wrocławska 19

POZ w jednostkach organizacyjnych Zespołu

kontakt: 22 638 90 55
sekretariat@zozbemowo.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa do uzgodnienia.

03-08-2017

CHOROBY WEWN.

MEDICON Sp. z o. o.
Radom, ul. Gagarina 1

kontakt: 48 367 15 11
790 621 790
beatakeska@medicon.com.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia lub godzinowy, umowa o pracę lub kontraktowa. Atrakcyjne wynagrodzenie i miła atmosfera pracy. 
Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

03-08-2017
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CHOROBY WEWN.

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

kontakt: 661 300 398 - dyrektor
arkadiusz.michalak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferowane mieszkanie służbowe do dyspozycji lekarza; atrakcyjne warunki finansowe; forma zatrudnienia do uzgodnienia; stabilne 
zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Zatrudnienie 
od zaraz.

*03-08-2017

CHOROBY WEWN.

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital Zdrowie Sp. z o.o. w Kwidzynie

kontakt: 721 991 182 - dyrektor
marian.stempniak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferowane atrakcyjne wynagrodzenie (100 zł/h); forma zatrudnienia do uzgodnienia w zależności od preferencji; stabilne 
zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych, praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Praca od 
zaraz. MOŻLIWOŚĆ OBJĘCIA FUNKCJI ORDYNATORA.

02-08-2017

CHOROBY WEWN.

SZPZLO w Piasecznie
Piaseczno, ul. Fabryczna 1

POZ

kontakt: 22 462 70 08

UWAGI: Wymiar czasu pracy, umowa do uzgodnienia. Oczekiwania: lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych z min. 10-letnim 
stażem pracy w POZ.

02-08-2017

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

POZ dla dorosłych - poradnie lekarskie: ul. Morszyńska 33, 

Jadźwingów 9, Przyczółkowa 33, Iwicka 19, Dąbrowskiego 

75a, Madalińskiego 13

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Preferowany wymiar zatrudnienia - 5 dni w tygodniu.  Możliwość zatrudnienia lekarza bez specjalizacji, ale konieczne jest 
prowadzenie list pacjentów zgodnie z wymogami NFZ.

01-08-2017

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

POZ dla dorosłych

kontakt: 22 518 26 41
sekretariat@zoztargowek.waw.pl

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

01-08-2017

CHOROBY WEWN.

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: SPZOZ w Człuchowie zatrudni na atrakcyjnych warunkach finansowych lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych lub lekarzy 
chcących się specjalizować w zakresie chorób wewnętrznych – oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji.
Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017

CHOROBY WEWN.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017
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CHOROBY WEWN.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Aleksandrowicza 5

Oddział Chorób Wewnętrznych

kontakt: 48 361 39 00 dyrekcja
48 361 49 05 kadry
szpital@wss.com.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, pełny wymiar czasu pracy. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie chorób wewnętrznych.

31-07-2017

CHOROBY WEWN.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Warszawa, ul. Spartańska 1

Klinika Geriatrii

kontakt: kadry@spartanska.pl
22 670 91 32

UWAGI: Umowa o pracę, pełny wymiar zatrudnienia. Możliwość zamieszkania w hotelu.

*28-07-2017

CHOROBY WEWN.

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

CHOROBY WEWN.

NZOZ Wanda Murzyńska
Kowal, ul. Matejki 6, okolice Włocławka
woj. kujawsko-pomorskie

kontakt: 509 244 149
wanda_murz@onet.pl

UWAGI: Cały lub pół etatu. Możliwość zakwaterowania, atrakcyjne wynagrodzenie.

*26-07-2017

CHOROBY WEWN.

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

CHOROBY WEWN.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Szpital w Żyrardowie
Żyrardów, ul. Limanowskiego 30

kontakt: 46 854 33 17 - kadry

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

*24-07-2017

CHOROBY WEWN.

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji.  Umowa o pracę 
lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki finansowe.

24-07-2017
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CHOROBY WEWN.

SZPZLO Warszawa-Wawer
Warszawa, ul. Strusia 4/8

kontakt: 22 590 09 32
kadry@zoz-wawer.waw.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia (5x6 godz.) Praca w ramach realizacji kontraktu z NFZ.

*21-07-2017

CHOROBY WEWN.

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Taśmowa 7, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; podpisana umowa z NFZ na wystawianie recept 
refundowanych; umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile 
widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą biograficzną prosimy przesyłać na adres: 
marcin.gorski@luxmed.pl

*20-07-2017

CHOROBY WEWN.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22

Zespoły Ratownictwa Medycznego

kontakt: 22 525 14 11
ewa.trebacz@meditrans.waw.pl
22 525 14 26
elzbieta.weinzieher@meditrans.waw.pl

UWAGI: LEKARZE SYSTEMU - umowa cywilno-prawna. Wymagania zgodne z art. 3 ust. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

*20-07-2017

CHOROBY WEWN.

SPZZOZ w Kozienicach
Kozienice, al. Sikorskiego 10

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologii

kontakt: 48 382 88 00
sekretariat@szpitalkozienice.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę lub cywilno-prawna (kontrakt). Atrakcyjne warunki zatrudnienia do uzgodnienia z 
dyrektorem SPZZOZ. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

14-07-2017

CHOROBY WEWN.

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital Bukowiec w Kowarach

kontakt: 661 300 248 - dyrektor
dorota.piotrzkowska@emc-sa.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia, atrakcyjne warunki finansowe.

*14-07-2017

CHOROBY WEWN.

Centrum Med. im. Bitwy Warszawskiej SPZZOZ
Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 17

POZ, Oddział Chorób Wewnętrznych

kontakt: sekretariat@cmradzymin.pl
22 760 71 70

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Oferta dla lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji. Poszukujemy osoby, która: posiada 
umiejętność pracy pod presją czasu; umiejętność komunikacji i budowania relacji z pacjentem; ceni kulturę opartą na współpracy i 
wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej. 
Oferujemy: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; dostęp do nowoczesnej diagnostyki, konsultacje ze specjalistami; 
elastyczne godziny pracy i benefity (karta multisport); wsparcie systemów informatycznych w pracy lekarza np.. baza leków; pracę 
zespołową z wykwalifikowanymi pielęgniarkami.

*14-07-2017

CHOROBY WEWN.

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii 
WUM/ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Warszawa, ul. Wolska 37

kontakt: 22 335 52 22
piotr.machnik@wum.edu.pl

UWAGI: Pełny etat, umowa o pracę.

10-07-2017
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CHOROBY WEWN.

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

CHOROBY WEWN.

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

POZ

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

04-07-2017

CHOROBY ZAKAŹNE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

*10-08-2017

CHOROBY ZAKAŹNE

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

CHOROBY ZAKAŹNE

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii 
WUM/ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Warszawa, ul. Wolska 37

kontakt: 22 335 52 22
piotr.machnik@wum.edu.pl

UWAGI: Pełny etat, umowa o pracę.

10-07-2017

CHOROBY ZAKAŹNE (med. podróży)

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017
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DERMATOLOG

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

DERMATOLOG

Centrum Medyczne Medrun
Grupa Scanmed SA
Warszawa, al. Niepodległości 107/109

kontakt: katarzyna.tatar@scanmed.pl
785 054 643
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Centrum Medyczne Medrun, należące do grupy Scanmed SA zaprasza lekarzy do współpracy, warunki do uzgodnienia.

11-08-2017

DERMATOLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

DERMATOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

DERMATOLOG

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Migdałowa 4, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętności interpersonalne i nastawienie na 
jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą 
biograficzną prosimy przesyłać na adres: marcin.gorski@luxmed.pl

*08-08-2017

DERMATOLOG

Centrum Medyczne Bonifratrów
Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

kontakt: 22 390 33 38

UWAGI: Stosujemy bardzo elastyczny system godzin pracy oraz wynagradzania - do ustalenia w ramach indywidualnych negocjacji.

02-08-2017

DERMATOLOG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck

Warszawa, ul. Marynarska 13

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017
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DERMATOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

DERMATOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

DERMATOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

telemedycyna

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: Udzielanie konsultacji w ramach telemedycyny. Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji 
(przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; 
znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu 
pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną w 
najlepszej sieci medycznej w Polsce :); możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej 
pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia.

*12-07-2017

DIABETOLOG

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

DIABETOLOG

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o. o.
Otwock, ul. Batorego 44

Oddział Chorób Wewnętrznych (odcinek diabetologiczny)

kontakt: 22 778 26 10
sekretariat@pcz-otwock.pl

UWAGI: Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji lub możliwość otworzenia 
specjalizacji.

*17-07-2017
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DIABETOLOG

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

ENDOKRYNOLOG

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

ENDOKRYNOLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

ENDOKRYNOLOG

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

ENDOKRYNOLOG

Przychodnia Biomed
Warszawa, ul. Dantego 7/68

kontakt: biomed@biomed.info.pl
22 864 64 25
531 282 323

UWAGI:

*03-08-2017

ENDOKRYNOLOG

Centrum Medyczne Royalmed Sp. z o. o.
Łomianki, ul. Wiślana 36

kontakt: 22 250 14 45
668 466 154

UWAGI: Praca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na umowę o pracę. Godziny pracy do uzgodnienia. Przychodnia 
przyjazna pacjentowi i pracownikom. 
Osoby, które zainteresowała nasza oferta, prosimy o przesłanie CV na adres: iwona.ducka-muras@royalmed.com.pl. Prosimy o 
dopisanie następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

01-08-2017
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ENDOKRYNOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

ENDOKRYNOLOG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck: ul. Marynarska 13, ul. 

Powązkowska 44, ul. Stawki 2

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

*26-07-2017

ENDOKRYNOLOG

Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA
Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

kontakt: 509 361 687
rekrutacja@przychodnia-prima.pl

UWAGI: Oczekiwana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość jęz. angielskiego. Wymiar pracy do uzgodnienia, umowa 
zlecenie lub działalnośc gospodarcza. Posiadamy parking dla lekarzy. Przychodnia przy Pl. Zawiszy - działająca od przeszło 20 lat.

25-07-2017

ENDOKRYNOLOG

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

ENDOKRYNOLOG

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

ENDOKRYNOLOG

JBM Grupa Medyczna Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Sarmacka 10 c lok. B

Przychodnia Wilanów

kontakt: 505 634 650
biuro@przychodniawilanow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, kontrakt. Oferujemy: elektroniczną dokumentację medyczną, współpracę w przyjaznej 
atmosferze.

04-07-2017
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ENDOKRYNOLOG (GINEKOLOG)

Poradnia Lekarska
Warszawa, ul. Targowa 70

kontakt: 533 669 955
praca@poradnia-lekarska.pl

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia. Proponujemy: bardzo dobre warunki współpracy; atrakcyjne wynagrodzenie; 
rozwijanie swojej indywidualnej praktyki lekarskiej. Oczekujemy: lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji; bardzo dobrego 
kontaktu z pacjentem; miłego usposobienia. Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf na adres mailowy.

17-07-2017

ENDOKRYNOLOG DZIECIĘCY

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

EPIDEMIOLOG

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia - 1/2 etatu (lub równoważnik).

10-08-2017

FARMAKOLOG

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia - 1/4 etatu (lub równoważnik).

10-08-2017

GASTROENTEROLOG

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
CePeLek w Warszawie, ul. Koszykowa 78

Poradnia ul. Koszykowa 78

Poradnia ul. Żeromskiego 33

kontakt: 22 429 10 21
22 429 10 64
kadry@cepelek.pl

UWAGI: Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

*11-08-2017

GASTROENTEROLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia. Możliwość wykonywania endoskopii.

10-08-2017

GASTROENTEROLOG

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Migdałowa 4, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętności interpersonalne i nastawienie na 
jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą 
biograficzną prosimy przesyłać na adres: marcin.gorski@luxmed.pl

*08-08-2017
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GASTROENTEROLOG

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

GASTROENTEROLOG

MEDICON Sp. z o. o.
Radom, ul. Gagarina 1

kontakt: 48 367 15 11
790 621 790
beatakeska@medicon.com.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia lub godzinowy, umowa o pracę lub kontraktowa. Atrakcyjne wynagrodzenie i miła atmosfera pracy.

03-08-2017

GASTROENTEROLOG

Centrum Medyczne Royalmed Sp. z o. o.
Łomianki, ul. Wiślana 36

kontakt: 22 250 14 45
668 466 154

UWAGI: Praca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na umowę o pracę. Godziny pracy do uzgodnienia. Przychodnia 
przyjazna pacjentowi i pracownikom. 
Osoby, które zainteresowała nasza oferta, prosimy o przesłanie CV na adres: iwona.ducka-muras@royalmed.com.pl. Prosimy o 
dopisanie następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

01-08-2017

GASTROENTEROLOG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck

Warszawa, ul. Marynarska 13

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

GASTROENTEROLOG

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
CePeLek w Warszawie, ul. Koszykowa 78

Poradnia, ul. Żeromskiego 33

kontakt: 22 429 10 21
22 429 10 64
kadry@cepelek.pl

UWAGI: Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Zgłoszenia do 28 lipca 2017 roku.

*14-07-2017

GERIATRA

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

kontakt: 661 300 398 - dyrektor
arkadiusz.michalak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferowane mieszkanie służbowe do dyspozycji lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii; 
atrakcyjne warunki finansowe; forma zatrudnienia do uzgodnienia; stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Zatrudnienie od zaraz.

*03-08-2017
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GERIATRA

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Warszawa, ul. Kasprzaka 17

Oddział Geriatryczny - stanowisko ZASTĘPCY 

ORDYNATORA

kontakt: kadry@wolski.med.pl
22 389 48 88
604 603 325

UWAGI: Szpital oferuje 	stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę; 	możliwość rozwoju zawodowego oraz 
zdobywania nowych doświadczeń; 	wymiar zatrudnienia: pełny ett. Oferta dla lekarza specjalisty. Aplikacje z zaznaczą w temacie 
nazwą stanowiska („Z-ca/O Geriatryczny”) prosimy przesyłać na adres: kadry@wolski.med.pl  Szczegółowych informacji udziela 
Kierownik Działu Kadr i Szkoleń lub Ordynator Oddziału Geriatrycznego  
 tel.: 22 38-94-888 lub tel.: 604-603-325.

*01-08-2017

GINEKOLOG

MEDI-system NZOZ Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11

Poradnia Okulistyczna

kontakt: agnieszka.mrozowicz@medisystem.pl
660 496 738

UWAGI: Opis stanowiska: • udzielanie świadczeń  medycznych dla pacjentów w ramach umowy z NFZ; • udzielanie świadczeń medycznych 
dla pacjentów komercyjnych, abonamentowych oraz realizujących świadczenia medyczne w ramach umowy z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi.
Oczekiwania: • doświadczenie w pracy w NZOZ lub ZOZ; • znajomość zasad pracy i realizacji świadczeń w ramach NFZ; • dobre 
umiejętności komunikacyjne; praca w systemie komputerowym. Zatrudnienie 2 razy w tygodniu, 8-10 godzin tygodniowo. Możliwość 
zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

11-08-2017

GINEKOLOG

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

GINEKOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

GINEKOLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

GINEKOLOG

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

kontakt: 661 300 398 - dyrektor
arkadiusz.michalak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferowane mieszkanie służbowe do dyspozycji lekarza; atrakcyjne warunki finansowe; forma zatrudnienia do uzgodnienia; stabilne 
zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Zatrudnienie 
od zaraz.

*03-08-2017
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GINEKOLOG

Nestmedic S.A.

Centrum telemedyczne

kontakt: lekarz@nestmedic.com
606 532 287
690 875 075

UWAGI: Pełny etat i/lub dyżury, umowa do uzgodnienia. Zatrudnimy doświadczonego położnika-ginekologa. Najchętniej z niewielką 
niepełnosprawnością fizyczną, do pracy przy komputerze w zakresie świadczenia usług telemedycznych.

*02-08-2017

GINEKOLOG

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017

GINEKOLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia lekarska: ul. Przyczółkowa 33

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar zatrudnienia: raz w tygodniu, 4 godziny.

01-08-2017

GINEKOLOG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck

Warszawa, ul. Marynarska 13

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

GINEKOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

GINEKOLOG

Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA
Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

kontakt: 509 361 687
rekrutacja@przychodnia-prima.pl

UWAGI: Oczekiwana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość jęz. angielskiego. Wymiar pracy do uzgodnienia, umowa 
zlecenie lub działalnośc gospodarcza. Posiadamy parking dla lekarzy. Przychodnia przy Pl. Zawiszy - działająca od przeszło 20 lat.

25-07-2017
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GINEKOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

GINEKOLOG

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

Oddział Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera zatrudni lekarza specjalistę na stanowisku lekarza kierującego Oddziałem 
oraz lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji do pracy w Oddziale.  Umowa o pracę lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki 
finansowe.

24-07-2017

GINEKOLOG

SZPZLO Warszawa-Wawer
Warszawa, ul. Strusia 4/8

Poradnia Specjalistyczna

kontakt: 22 590 09 32
kadry@zoz-wawer.waw.pl

UWAGI: Praca w ramach realizacji kontraktu z NFZ.

*21-07-2017

GINEKOLOG

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.
Szpital św. Wojciecha
Gdańsk-Zaspa, al. Jana Pawła II 50

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

kontakt: 58 764 03 51
rekrutacja@copernicus.gda.pl

UWAGI: Poszukiwany kanydat na stanowisko KIEROWNIKA ODDZIAŁU położniczo-ginekologicznego, oddział III poziomu referencyjnego w 
opiece perinatalnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie. Wymagania: posiadanie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i 
ginekologii (d. II stopień specjalizacji) przez okres nie krótszy niż 15 lat; udokumentowane doświadczenie zawodowe 
potwierdzające, co najmniej 15-letnią pracę na oddziale położniczo-ginekologicznym; status osoby, wobec której nie toczy się 
postępowanie przed sądem karnym, niekaranej za przestępstwa zawodowe lub karne, korzystającej z pełni praw publicznych; prawo 
wykonywania zawodu lekarza bez ograniczeń; przedstawienie w formie pisemnej koncepcji kierowania Oddziałem Położnictwa i 
Ginekologii; udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi lub/i prezentacja dorobku naukowego będą 
dodatkowymi atutami.

19-07-2017

GINEKOLOG

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

GINEKOLOG

Poradnia Lekarska
Warszawa, ul. Targowa 70

kontakt: 533 669 955
praca@poradnia-lekarska.pl

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia. Proponujemy: bardzo dobre warunki współpracy; atrakcyjne wynagrodzenie; 
rozwijanie swojej indywidualnej praktyki lekarskiej. Oczekujemy: lekarza specjalistę lub co najmniej na 3-4 roku specjalizacji; bardzo 
dobrego kontaktu z pacjentem; miłego usposobienia. Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf na adres mailowy.

17-07-2017
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GINEKOLOG

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital Bukowiec w Kowarach

kontakt: 661 300 248 - dyrektor
dorota.piotrzkowska@emc-sa.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia, atrakcyjne warunki finansowe.

*14-07-2017

GINEKOLOG

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

HEMATOLOG

Zamojski Szpital Niepubliczny
Zamość, ul. Peowiaków 1

Oddz. Hematologiczny

oraz Poradnia Hematologiczna

kontakt: 84 677 50 21

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas nieokreślony.

11-08-2017

HEMATOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

HEMATOLOG

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Aleksandrowicza 5

Oddział Hematologii

kontakt: 48 361 39 00 dyrekcja
48 361 49 05 kadry
szpital@wss.com.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, pełny wymiar czasu pracy. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie hematologii.

31-07-2017

HEMATOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Włocławek, ul. Wieniecka 49

oddział

kontakt: 54 413 18 70
szpital_woj@poczta.fm

UWAGI: Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia. Podania wraz z CV prosimy przesyłać na adres 87-800 Włocławek, ul. 
Wieniecka 49 lub pocztą elektroniczną.

*25-07-2017
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HEPATOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy 
i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; 
znajomość języka angielskiego - mile widziana.
Oferujemy miejsce pracy, w którym lekarze cenią sobie: dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę; koordynowaną opiekę nad 
pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do nowoczesnej diagnostyki, możliwość współpracy z innymi 
specjalistami; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami; wysoką jakość obsługi pacjenta; 
wzajemną pomoc i wsparcie współpracowników; nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie systemów 
informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej; możliwość pracy w niepełnym wymiarze 
godzin; współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

*26-07-2017

HIPERTENSJOLOG

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

KARDIOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

KARDIOLOG

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017
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KARDIOLOG

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 
Konstancin Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

kontakt: k.turkiewicz@mailuzdrowiska.pl
rekrutacje@mailuzdrowiska.pl
22 756 40 24
22 756 40 60

UWAGI: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zapewnienie właściwej jakości świadczeń rehabilitacyjnych, a w szczególności: 
prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego; zlecanie, konsultacja i nadzór realizacji skierowań fizjoterapeutycznych; 
prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w Uzdrowisku systemu kontroli 
zarządczej. Mile widziana gotowość do podjęcia dyżurów.

*07-08-2017

KARDIOLOG

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Pracownia Kardioangiografii

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia. Kardiologia inwazyjna.

03-08-2017

KARDIOLOG

SPZZOZ w Sierpcu
Sierpc, ul. Słowackiego 32

Poradnia Kardiologiczna

kontakt: 24 275 85 01 – sekretariat
w godz. 7.30-15.00
sekretariat@spzzozsierpc.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*31-07-2017

KARDIOLOG

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*25-07-2017

KARDIOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
Włocławek, ul. Wieniecka 49

oddział

kontakt: 54 413 18 70
szpital_woj@poczta.fm

UWAGI: Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia. Podania wraz z CV prosimy przesyłać na adres 87-800 Włocławek, ul. 
Wieniecka 49 lub pocztą elektroniczną.

*25-07-2017

KARDIOLOG

Poradnia Lekarska
Warszawa, ul. Targowa 70

kontakt: 533 669 955
praca@poradnia-lekarska.pl

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia. Proponujemy: bardzo dobre warunki współpracy; atrakcyjne wynagrodzenie; 
rozwijanie swojej indywidualnej praktyki lekarskiej. Oczekujemy: lekarza specjalistę lub co najmniej na 3-4 roku specjalizacji; bardzo 
dobrego kontaktu z pacjentem; miłego usposobienia. Prosimy o przesłanie CV w formacie pdf na adres mailowy.

17-07-2017

KARDIOLOG

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o. o.
Otwock, ul. Batorego 44

Oddział Chorób Wewnętrznych (odcinek kardiologiczny)

kontakt: 22 778 26 10
sekretariat@pcz-otwock.pl

UWAGI: Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji lub możliwość otworzenia 
specjalizacji.

*17-07-2017
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KARDIOLOG

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

KARDIOLOG DZIECIĘCY

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia dziecięca: ul. Kielecka 27

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar czasu pracy (2-3 dni po 4 godz.). Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji (min. po pierwszym roku).

01-08-2017

LARYNGOLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

LARYNGOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

LARYNGOLOG

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Migdałowa 4, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętności interpersonalne i nastawienie na 
jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą 
biograficzną prosimy przesyłać na adres: marcin.gorski@luxmed.pl

*08-08-2017

LARYNGOLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia lekarska: ul. Malczewskiego 47 a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar zatrudnienia - 2-3 razy w tygodniu 4 godziny. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

01-08-2017

LARYNGOLOG

Areszt Śledczy Warszawa-Grochów
Warszawa, ul. Chłopickiego 71a

kontakt: 22 610 55 41 wew. 249

UWAGI: Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Działem Kadr w godzinach 9.00-15.00.

01-08-2017
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LARYNGOLOG

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Laryngologiczny

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

LARYNGOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

LARYNGOLOG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck: ul. Marynarska 13, ul. 

Powązkowska 44, ul. Stawki 2

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

*26-07-2017

LARYNGOLOG

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*25-07-2017

LARYNGOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017
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LARYNGOLOG

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

LARYNGOLOG DZIECIĘCY

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia Dziecięca: ul. Kielecka 27

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar czasu pracy (2-3 dni po 4 godz.). Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji (min. po pierwszym roku).

01-08-2017

LEKARZ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

MED. PRACY

Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o. o.
Łomża, ul. Wyszyńskiego 9

kontakt: sekretariat@medycynalomza.pl
86 316 65 56
600 990 892

UWAGI: Oferujemy komfortowe warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia, szerokie 
możliwości realizacji badan diagnostycznych na miejscu (rtg, usg, badania laboratoryjne), współpracę z psychologiem realizującym 
badania kierowców, możliwość konsultacji lekarzy specjalistów na miejscu, mozliwość realizacji badań naukowych.

10-08-2017

MED. PRACY

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*10-08-2017

MED. PRACY

PKP S.A. Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
Kolejowy Zakład Medycyny Pracy
Warszawa, ul. Chmielna 73a

Przychodnia Badań Profilaktycznych w Warszawie

ul. Nowogrodzka 62a

kontakt: 22 474 43 03
kmp.dyrekcja@pkp.pl

UWAGI: Po zatrudnieniu oferujemy przeszkolenie nt. badań profilaktycznych pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych 
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Umowa o pracę, co najmniej pół etatu.

01-08-2017

MED. PRACY

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck: ul. Powązkowska 44, ul. Stawki 2

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

*26-07-2017
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MED. PRACY

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

MED. PRACY

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
Warszawa, ul. Banacha 1a

Poradnia Medycyny Pracy

kontakt: mstaciwa@spcsk.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia. Pytania i oferty proszę kierować na adres: Przychodnia Specjalistyczna SPCSK ul. Banacha 1a, 02-097 
Warszawa lub na adres e-mail.

*12-07-2017

MED. PRACY

JBM Grupa Medyczna Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Sarmacka 10 c lok. B

Przychodnia Wilanów

kontakt: 505 634 650
biuro@przychodniawilanow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, kontrakt. Oferujemy: elektroniczną dokumentację medyczną, współpracę w przyjaznej 
atmosferze.

04-07-2017

MED. RATUNKOWA

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SOR

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

10-08-2017

MED. RATUNKOWA

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

MED. RATUNKOWA

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017
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MED. RATUNKOWA

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

MED. RATUNKOWA

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji.  Umowa o pracę 
lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki finansowe.

24-07-2017

MED. RATUNKOWA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22

Zespoły Ratownictwa Medycznego

kontakt: 22 525 14 11
ewa.trebacz@meditrans.waw.pl
22 525 14 26
elzbieta.weinzieher@meditrans.waw.pl

UWAGI: LEKARZE SYSTEMU - umowa cywilno-prawna. Wymagania zgodne z art. 3 ust. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

*20-07-2017

MED. RATUNKOWA

SPZZOZ w Kozienicach
Kozienice, al. Sikorskiego 10

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

kontakt: 48 382 88 00
sekretariat@szpitalkozienice.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę lub cywilno-prawna (kontrakt). Atrakcyjne warunki zatrudnienia do uzgodnienia z 
dyrektorem SPZZOZ. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

14-07-2017

MED. RODZINNA

VILLA MED Sp. z o. o.
Białystok, ul. Miłosna 24

Poradnia Lekarza Rodzinnego

kontakt: 667 969 538
85 653 77 60
villamed24@gmail.com

UWAGI: Umowa cywilno-prawna dla lekarza specjalisty, umowa o pracę dla lekarza rezydenta.

11-08-2017

MED. RODZINNA

MEDI-system NZOZ Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11

POZ

kontakt: agnieszka.mrozowicz@medisystem.pl
660 496 738

UWAGI: Opis stanowiska: • udzielanie świadczeń  medycznych dla pacjentów zapisanych do lekarza POZ w ramach umowy z NFZ; • 
udzielanie świadczeń medycznych dla pacjentów komercyjnych, abonamentowych oraz realizujących świadczenia medyczne w 
ramach umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Oczekiwania: • doświadczenie w pracy na stanowisku lekarza POZ w NZOZ lub ZOZ; • znajomość zasad pracy i realizacji 
świadczeń w ramach NFZ; • dobre umiejętności komunikacyjne; praca w systemie komputerowym. Zatrudnienie 3-4 razy w 
tygodniu, 18 godzin tygodniowo.

11-08-2017

11 sierpnia 2017 Strona 34 z 64
* data z gwiazdką = nowa oferta

data bez gwiazdki = oferta przedłużona



Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zaprasza pracodawców do składania 
ofert pracy dla lekarzy - PUBLIKACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ JEST BEZPŁATNA

praca@oilwaw.org.plwww.izba-lekarska.pl tel. 22 5428 330; fax 22 5428 341; e-mail:zakładka "Praca dla lekarzy"

MED. RODZINNA

Samodzielny Gminny Publiczny ZOZ
Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

POZ

kontakt: 883 357 293
22 731 97 77
sgpzozblonie@interia.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa cywilnoprawna, Praca w POZ dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub 
lekarza po stażu podyplomowym. Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy w nowoczesnej przychodni, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Przychodnia położona jest ok. 25 kilometrów na zachód od Warszawy.

*10-08-2017

MED. RODZINNA

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

MED. RODZINNA

Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o. o.
Łomża, ul. Wyszyńskiego 9

kontakt: sekretariat@medycynalomza.pl
86 316 65 56
600 990 892

UWAGI: Oferujemy komfortowe warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia, szerokie 
możliwości realizacji badan diagnostycznych na miejscu (rtg, usg, badania laboratoryjne), możliwość konsultacji lekarzy specjalistów 
na miejscu, mozliwość realizacji badań naukowych.

10-08-2017

MED. RODZINNA

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Oferta dla lekarza med. rodzinnej zainteresowanego leczeniem dzieci. Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

MED. RODZINNA

SPZZOZ w Glinojecku, ul. Targowa 6
(90 km od Warszawy, pow. ciechanowski)

POZ

kontakt: 501 206 126
23 674 00 31

UWAGI: Cały lub część etatu. Umowa o pracę lub kontrakt (atrakcyjne warunki pracy i płacy). Mieszkanie służbowe 45 m kw. (2 pokoje + 
kuchnia).
Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji. SPZZOZ w Glinojecku (woj. mazowieckie, powiat ciechanowski – 90 km od 
Warszawy, przy trasie Warszawa-Gdańsk, Olsztyn).

09-08-2017

MED. RODZINNA

VITA-MED dr Stanisław Motyczyński
Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

POZ

kontakt: 612 259 969

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa kontraktowa lub zlecenie.

*09-08-2017

MED. RODZINNA

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017
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MED. RODZINNA

Poradnia przy Konopnickiej
Piastów, ul. M. Konopnickiej 11

POZ

kontakt: 22 723 29 06
kontakt@poradniaprzykonopnickiej.pl

UWAGI: Pełny etat, umowa o pracę.

08-08-2017

MED. RODZINNA

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

POZ 

lub/oraz Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

kontakt: 22 810 06 04
606 821 176 dyr. SZPZLO
sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

UWAGI: Etat - okres próbny, czas określony, możliwość kontraktu. Warunki wynagrodzenia do ustalenia.

07-08-2017

MED. RODZINNA

MEDICON Sp. z o. o.
Radom, ul. Gagarina 1

kontakt: 48 367 15 11
790 621 790
beatakeska@medicon.com.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia lub godzinowy, umowa o pracę lub kontraktowa. Atrakcyjne wynagrodzenie i miła atmosfera pracy. 
Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

03-08-2017

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Warszawa, ul. Wrocławska 19

POZ w jednostkach organizacyjnych Zespołu

kontakt: 22 638 90 55
sekretariat@zozbemowo.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa do uzgodnienia.

03-08-2017

MED. RODZINNA

Instytut Medyczny EMC SA
Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

kontakt: 661 300 398 - dyrektor
arkadiusz.michalak@emc-sa.pl

UWAGI: Oferowane mieszkanie służbowe do dyspozycji lekarza; atrakcyjne warunki finansowe; forma zatrudnienia do uzgodnienia; stabilne 
zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Zatrudnienie 
od zaraz.

*03-08-2017

MED. RODZINNA

SZPZLO w Piasecznie
Piaseczno, ul. Fabryczna 1

POZ

kontakt: 22 462 70 08

UWAGI: Wymiar czasu pracy, umowa do uzgodnienia. Oczekiwania: lekarz w trakcie specjalizacji lub specjalista w dziedzinie med. rodzinnej.

02-08-2017

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

POZ dla dorosłych - poradnie lekarskie: ul. Morszyńska 33, 

Jadźwingów 9, Przyczółkowa 33, Iwicka 19, Dąbrowskiego 

75a, Madalińskiego 13

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Wymiar pracy do uzgodnienia, najchętniej 3-5 dni w tygodniu. Możliwość zatrudnienia lekarza bez specjalizacji, ale konieczne jest 
prowadzenie list pacjentów zgodnie z wymogami NFZ (POZ dla dorosłych).

01-08-2017

11 sierpnia 2017 Strona 36 z 64
* data z gwiazdką = nowa oferta

data bez gwiazdki = oferta przedłużona



Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zaprasza pracodawców do składania 
ofert pracy dla lekarzy - PUBLIKACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ JEST BEZPŁATNA

praca@oilwaw.org.plwww.izba-lekarska.pl tel. 22 5428 330; fax 22 5428 341; e-mail:zakładka "Praca dla lekarzy"

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

POZ dla dorosłych

kontakt: 22 518 26 41
sekretariat@zoztargowek.waw.pl

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

01-08-2017

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

POZ dla Dzieci - poradnie lekarskie: ul. Chełmska 13/17, 

Jadźwingów 9, Klimczaka 4

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Wymiar pracy do uzgodnienia, najchętniej 3-5 dni w tygodniu.

01-08-2017

MED. RODZINNA

SPMZOZ w Słupsku
Słupsk, ul. Tuwima 37

POZ dla dzieci

kontakt: 59 842 28 62 kadry
kadry@spmzoz-slupsk.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy lub do uzgodnienia, umowa o pracę lub cywilnoprawna. Oferujemy 3-pokojowe mieszkanie służbowe.

31-07-2017

MED. RODZINNA

NZOZ Wanda Murzyńska
Kowal, ul. Matejki 6, okolice Włocławka
woj. kujawsko-pomorskie

kontakt: 509 244 149
wanda_murz@onet.pl

UWAGI: Cały lub pół etatu. Możliwość zakwaterowania, atrakcyjne wynagrodzenie.

*26-07-2017

MED. RODZINNA

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Wawer
Warszawa, ul. Strusia 4/8

kontakt: 22 590 09 32
kadry@zoz-wawer.waw.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia (5x6 godz.) Praca w ramach realizacji kontraktu z NFZ.

*21-07-2017

MED. RODZINNA

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o. o.
Otwock, ul. Batorego 44

POZ, Otwock ul. Armii Krajowej 3

kontakt: 22 778 26 10
sekretariat@pcz-otwock.pl

UWAGI: Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku zatrudni lekarza do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej z możliwością tworzenia 
aktywnej listy pacjentów. Pełny wymiar czasu pracy, warunki do uzgodnienia.

*17-07-2017
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MED. RODZINNA

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

MED. RODZINNA

NZOZ Centrum Medycyny Rodzinnej „AGMA” 
Poradnia POZ w Chotomowie, pow. legionowski

kontakt: 603-555-743  
elzbieta.michalska@wp.pl

UWAGI: NZOZ „AGMA” w Chotomowie zatrudni w POZ lekarza z doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi. Zatrudnienie w wymiarze 4 
godz. dziennie w dowolnej formie. Atrakcyjne wynagrodzenie, rejestracja pacjentów na godzinę, miła atmosfera. Osoby 
zainteresowane proszę e-mail (CV, oczekiwania), kontakt telefoniczny lub osobisty.

*17-07-2017

MED. RODZINNA

NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych 
Warszawa, ul. Leszczynowa 1

poz

kontakt: 609 620 256
nzoz.leszczynowa@op.pl

UWAGI: Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia.

*12-07-2017

MED. RODZINNA

SPZOZ Belmed
Belsk Duży, ul. Szkolna 4, powiat grójecki

kontakt: lekarz1105@wp.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*11-07-2017

MED. RODZINNA

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

POZ

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

04-07-2017

NEFROLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

*10-08-2017

NEFROLOG

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Stacja Dializ

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji z nefrologii.

10-08-2017
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NEFROLOG

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Med. Pracy ATTIS
Warszawa, ul. Górczewska 89

Izba Przyjęć

kontakt: 22 321 13 30 
zchw@attis.com.pl

UWAGI: Poszukujemy operatywnego, samodzielnego lekarza. Zapewniamy godziwe wynagrodzenie, sympatyczną atmosferę, w dobrze 
zorganizowanym zespole Izby Przyjęć, współpracującej przez 24h/dobę z 47-łóżkowym Zakładem Chorób Wewnętrznych. 
Dysponujemy 5-łóżkową salą monitorowaną, 24-godzinnym dostępem do diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej. W wyposażeniu 
IP – EKG, USG, możliwość monitorowania/reanimacji pacjenta. Naszymi pacjentami są głównie pacjenci internistyczni - do Izby 
Przyjęć zgłasza się średnio 10-30 osób na dobę. Dyżury w poniedziałek-piątek w godzinach 15:35-08:00 (16h 25 min), sobota-
niedziela-święta 08:00-08:00 (24 h). Zapraszamy do współpracy.

08-08-2017

NEFROLOG

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

NEONATOLOG

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017

NEONATOLOG

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

Oddział Neonatologiczny

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki finansowe. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

*24-07-2017

NEONATOLOG

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

NEUROLOG

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

NEUROLOG

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

NEUROLOG

"Starówka" Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Andersa 37

poradnia na terenie Warszawy

kontakt: 502 202 202

UWAGI: Poszukujemy lekarza do pracy w poradni w Warszawie - specjalistę neurologa lub w trakcie specjalizacji - min. po drugim roku.

08-08-2017
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NEUROLOG

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Warszawa, ul. Kasprzaka 17

Poradnia Neurologiczna 

lub Oddział Neurologiczny

lub SOR

kontakt: kadry@wolski.med.pl

UWAGI: Wymagania: tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie neurologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
neurologii. Oferujemy: stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymiarze 
pełnego etatu lub jego części; możliwość rozwoju zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w miłym zespole.
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania aplikacji z dopiskiem „Neurolog” na adres email: kadry@wolski.med.pl    
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie w dokumentach 
aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.)".

08-08-2017

NEUROLOG

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośr. Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej "Oaza" Sp. z o. o.
Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

kontakt: oaza@oazasanatorium.pl
601 619 706

UWAGI: Sanatorium zatrudni lekarza uzdrowiskowego (po kursie z podstaw balneologii). Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

08-08-2017

NEUROLOG

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 
Konstancin Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

kontakt: k.turkiewicz@mailuzdrowiska.pl
rekrutacje@mailuzdrowiska.pl
22 756 40 24
22 756 40 60

UWAGI: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zapewnienie właściwej jakości świadczeń rehabilitacyjnych, a w szczególności: 
prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego; zlecanie, konsultacja i nadzór realizacji skierowań fizjoterapeutycznych; 
prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w Uzdrowisku systemu kontroli 
zarządczej. Mile widziana gotowość do podjęcia dyżurów.

*07-08-2017

NEUROLOG

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

Poradnia Leczenia Bólu

kontakt: 22 518 26 41
sekretariat@zoztargowek.waw.pl

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*02-08-2017

NEUROLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia lekarska: ul. Jadźwingów 9

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar zatrudnienia - 2 razy w tygodniu 4 godziny. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

01-08-2017

NEUROLOG

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Neurologiczny

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017
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NEUROLOG

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*25-07-2017

NEUROLOG

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Szpital w Żyrardowie
Żyrardów, ul. Limanowskiego 30

Oddział Neurologii

kontakt: 46 854 33 17 - kadry

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

24-07-2017

NEUROLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

NEUROLOG

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera zatrudni lekarza specjalistę na stanowisku lekarza kierującego Oddziałem 
oraz lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji do pracy w Oddziale. Umowa o pracę lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki 
finansowe.

24-07-2017

NEUROLOG DZIECIĘCY

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

NEUROLOG DZIECIĘCY

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

kontakt: 22 810 06 04
606 821 176 dyr. SZPZLO
sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

UWAGI: Praca w ramach usług komercyjnych.

07-08-2017

NEUROLOG DZIECIĘCY

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia dziecięca: ul. Kielecka 27

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar czasu pracy (2-3 dni po 4 godz.). Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji (min. po pierwszym roku). 
Możliwość zatrudnienia również lekarza pediatry z min. 5-letnim doświadczeniem w pracy w oddziale neurologii dziecięcej.

01-08-2017
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NEUROLOG DZIECIĘCY

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck: ul. Powązkowska 44, ul. Stawki 2

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

*26-07-2017

NEUROLOG DZIECIĘCY

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

NEUROLOG DZIECIĘCY

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

NEUROLOG DZIECIĘCY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21
w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, ul. Marywilska 44

kontakt: 22 814 10 61/62 w. 114, 115
j.kowalczyk@pp-p.waw.pl

UWAGI: Praca od września 2017 r. trzy godziny w tygodniu, cztery razy w miesiącu. W lipcu i sierpniu jedno spotkanie zgodnie z 
zapotrzebowaniem. Praca polega na konsultowaniu wpływającej dokumentacji do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni.

10-07-2017

OKULISTA

MEDI-system NZOZ Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11

Poradnia Okulistyczna

kontakt: agnieszka.mrozowicz@medisystem.pl
660 496 738

UWAGI: Opis stanowiska: • udzielanie świadczeń  medycznych dla pacjentów w ramach umowy z NFZ; • udzielanie świadczeń medycznych 
dla pacjentów komercyjnych, abonamentowych oraz realizujących świadczenia medyczne w ramach umowy z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi.
Oczekiwania: • doświadczenie w pracy w NZOZ lub ZOZ; • znajomość zasad pracy i realizacji świadczeń w ramach NFZ; • dobre 
umiejętności komunikacyjne; praca w systemie komputerowym. Zatrudnienie 2 razy w tygodniu, 8-10 godzin tygodniowo.

11-08-2017

OKULISTA

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017
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OKULISTA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

OKULISTA

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Migdałowa 4, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętności interpersonalne i nastawienie na 
jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą 
biograficzną prosimy przesyłać na adres: marcin.gorski@luxmed.pl

*08-08-2017

OKULISTA

Centrum Medyczne Bonifratrów
Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

kontakt: 22 390 33 38

UWAGI: Stosujemy bardzo elastyczny system godzin pracy oraz wynagradzania - do ustalenia w ramach indywidualnych negocjacji.

02-08-2017

OKULISTA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia Dziecięca: ul. Kielecka 27

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar czasu pracy (2-3 dni po 4 godz.). Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji (min. po drugim roku).

01-08-2017

OKULISTA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Okulistyczny

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

OKULISTA

Uniclinic Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
Warszawa, ul. Prystora 8

kontakt: praca@uniclinic.pl

UWAGI: UNICLINIC Sp.z o. o. poszukuje do współpracy lekarzy okulistów - zapewniamy nowoczesny sprzęt, w tym OCT, i elastyczną formę 
zatrudnienia. Poszukujemy lekarzy z ukończoną specjalizacją lub w trakcie jej trwania (ostatnie lata).

*31-07-2017
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OKULISTA

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

OKULISTA

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck

Warszawa, ul. Marynarska 13

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

OKULISTA

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

OKULISTA

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji. Umowa o pracę 
lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki finansowe.

24-07-2017

OKULISTA

Przychodnia ImprezMed Jelonki NZOZ Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Borowej Góry 10

kontakt: 605 420 041
biuro@imprezmed.pl

UWAGI: Umowa zlecenie lub cywilno-prawna, dogodne dni i godziny pracy (do uzgodnienia), przychodnia nie ma kontraktu z NFZ.

*18-07-2017

OKULISTA

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017
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ONKOLOG KLINICZNY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

ORTOPEDA

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SOR

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

10-08-2017

ORTOPEDA

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

ORTOPEDA

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośr. Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej "Oaza" Sp. z o. o.
Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

kontakt: oaza@oazasanatorium.pl
601 619 706

UWAGI: Sanatorium zatrudni lekarza uzdrowiskowego (po kursie z podstaw balneologii). Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

08-08-2017

ORTOPEDA

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

ORTOPEDA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia: ul. Soczi 1 (rehabilitacja dzieci) lub Chełmska 

13/17 (rehabilitacja dorośli)

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Lekarz rehabilitacji do pracy z dziećmi lub z dorosłymi. Niepełny wymiar czasu pracy (minimum raz w tygodniu 5 godz., najchętniej 2 
razy w tygodniu po 5 godz. w tym co najmniej raz między 13:00-18:00).

01-08-2017

ORTOPEDA

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Warszawa, ul. Spartańska 1

Klinika Reumoortopedii

kontakt: kadry@spartanska.pl
22 670 91 32

UWAGI: Umowa o pracę, pełny wymiar zatrudnienia. Możliwość zamieszkania w hotelu.

*28-07-2017
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ORTOPEDA

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017

ORTOPEDA

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck

Warszawa, ul. Marynarska 13

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

ORTOPEDA

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

ORTOPEDA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22

Zespoły Ratownictwa Medycznego

kontakt: 22 525 14 11
ewa.trebacz@meditrans.waw.pl
22 525 14 26
elzbieta.weinzieher@meditrans.waw.pl

UWAGI: LEKARZE SYSTEMU - umowa cywilno-prawna. Wymagania zgodne z art. 3 ust. 3 oraz art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym.

*20-07-2017

PATOMORFOLOG

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Aleksandrowicza 5

Zakład Patomorfologii

kontakt: 48 361 39 00 dyrekcja
48 361 49 05 kadry
szpital@wss.com.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, pełny wymiar czasu pracy. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji lub 
chcącego się specjalizować.

*31-07-2017
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PATOMORFOLOG

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; wykonuje BIOPSJĘ CIENKOIGŁOWĄ; sprawnie 
się komunikuje i wie jak budować relacje z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi 
obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - 
mile widziana.
Oferujemy miejsce pracy, w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko 
wykwalifikowanymi pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy 
kliniczne; dostęp do nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy;  wsparcie systemów 
informatycznych w pracy lekarza np… baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, prosimy o umieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00- 
807 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

26-07-2017

PEDIATRA

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

PEDIATRA

Centrum Medyczne Medrun
Grupa Scanmed SA
Warszawa, al. Niepodległości 107/109

kontakt: katarzyna.tatar@scanmed.pl
785 054 643
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Centrum Medyczne Medrun, należące do grupy Scanmed SA zaprasza lekarzy do współpracy, warunki do uzgodnienia.

11-08-2017

PEDIATRA

Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o. o.
Łomża, ul. Wyszyńskiego 9

kontakt: sekretariat@medycynalomza.pl
86 316 65 56
600 990 892

UWAGI: Oferujemy komfortowe warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia, szerokie 
możliwości realizacji badan diagnostycznych na miejscu (rtg, usg, badania laboratoryjne), możliwość konsultacji lekarzy specjalistów 
na miejscu, mozliwość realizacji badań naukowych.

10-08-2017

PEDIATRA

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

PEDIATRA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017
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PEDIATRA

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*10-08-2017

PEDIATRA

SPZZOZ w Glinojecku, ul. Targowa 6
(90 km od Warszawy, pow. ciechanowski)

POZ

kontakt: 501 206 126
23 674 00 31

UWAGI: Cały lub część etatu. Umowa o pracę lub kontrakt (atrakcyjne warunki pracy i płacy). Mieszkanie służbowe 45 m kw. (2 pokoje + 
kuchnia).
Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji. SPZZOZ w Glinojecku (woj. mazowieckie, powiat ciechanowski – 90 km od 
Warszawy, przy trasie Warszawa-Gdańsk, Olsztyn).

09-08-2017

PEDIATRA

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

POZ 

lub/oraz Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

kontakt: 22 810 06 04
606 821 176 dyr. SZPZLO
sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

UWAGI: Etat - okres próbny, czas określony, możliwość kontraktu. Warunki wynagrodzenia do ustalenia.

07-08-2017

PEDIATRA

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Warszawa, ul. Wrocławska 19

POZ w jednostkach organizacyjnych Zespołu

kontakt: 22 638 90 55
sekretariat@zozbemowo.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa do uzgodnienia.

*03-08-2017

PEDIATRA

SPZOZ w Człuchowie
Człuchów, ul. Szczecińska 16

kontakt: 59 834 24 59
660 763 180
602 257 307
spzoz_czluchow@wp.pl

UWAGI: Oferujemy: dogodną formę zatrudnienia - dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego pracownika; atrakcyjne warunki finansowe; 
stymulujące rozwój stanowisko pracy; możliwość pracy w poradniach specjalistycznych. Dyrekcja zapewnienia mieszkanie służbowe 
dla małżeństwa lekarskiego.

01-08-2017

PEDIATRA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

POZ dla Dzieci - poradnie lekarskie: ul. Chełmska 13/17, 

Jadźwingów 9, Klimczaka 4

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Wymiar pracy do uzgodnienia, najchętniej 3-5 dni w tygodniu.

01-08-2017

PEDIATRA

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

kontakt: 22 518 26 41
sekretariat@zoztargowek.waw.pl

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

01-08-2017
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PEDIATRA

Miejski SPZOZ Nr 1
Wołomin, ul. Prądzyńskiego 11

POZ

kontakt: 22 776 23 80
515 271 575

UWAGI: Wymiar zatrudnienia do uzgodnienia, umowa o pracę lub cywilnoprawna. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

*01-08-2017

PEDIATRA

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Płock, ul. Medyczna 19

Oddział Dziecięcy

kontakt: 24 364 61 04
sekretariat@wszplock.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarzy specjalistów, lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie zgodnej z profilem oddziału, w ramach umowy 
o pracę lub w trybie rezydentury. Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia. Dla lekarzy rezydentów przewidujemy dodatki 
finansowe. Możliwość kontynuowania specjalizacji w ramach wolnych miejsc szkoleniowych. Warunki mieszkaniowe i forma 
zatrudnienia do uzgodnienia. Istnieje możliwość zawarcia umów kontraktowych na dyżury medyczne z praktykami lekarskimi.

*31-07-2017

PEDIATRA

SPMZOZ w Słupsku
Słupsk, ul. Tuwima 37

POZ dla dzieci

kontakt: 59 842 28 62 kadry
kadry@spmzoz-slupsk.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy lub do uzgodnienia, umowa o pracę lub cywilnoprawna. Oferujemy 3-pokojowe mieszkanie służbowe.

31-07-2017

PEDIATRA

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Warszawa, ul. Spartańska 1

Klinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

kontakt: kadry@spartanska.pl
22 670 91 32

UWAGI: Umowa o pracę, pełny wymiar zatrudnienia. Możliwość zamieszkania w hotelu.

*28-07-2017

PEDIATRA

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Falck Medycyna - powiaty: grodziski, piaseczyński, 

pruszkowski, sochaczewski i żyrardowski.

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: Dyżury 24-godzinne w dni powszednie lub weekendy, kontrakt lub umowa zlecenie. Zatrudnimy specjalistów, jak również lekarzy po 
drugim roku specjalizacji. 
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

PEDIATRA

Medicover Sp. z o. o.
Warszawa

Centra Medicover na terenie Warszawy

kontakt: 519 331 300
rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Poszukujemy osoby, która: ukończyła specjalizację lub jest na jej ostatnim roku; sprawnie się komunikuje i wie jak budować relacje 
z pacjentem; ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu; potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w 
oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej; znajomość języka angielskiego - mile widziana. Oferujemy miejsce pracy, 
w którym znajdziesz: dobrą atmosferę i sprawną organizację pracy; pracę zespołową z wysoko wykwalifikowanymi 
pielęgniarkami/pielęgniarzami; koordynowaną opiekę nad pacjentem opartą o międzynarodowe standardy kliniczne; dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki, łatwość konsultacji ze specjalistami; elastyczne godziny pracy i benefity (opieka medyczna oraz pakiet 
Multi Sport przy zatrudnieniu powyżej 20 godzin tygodniowo); nowoczesny system elektronicznej dokumentacji medycznej; wsparcie 
systemów informatycznych w pracy lekarza np. baza leków lub baza światowej wiedzy medycznej.
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV. W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. 
Jerozolimskie 96, 00- 807 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych."

26-07-2017
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PEDIATRA

Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera
Suwałki, ul. Szpitalna 60

Oddział Neonatologiczny

kontakt: 87 562 94 16
504 118 883

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, atrakcyjne warunki finansowe.

*24-07-2017

PEDIATRA

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

PEDIATRA

SZPZLO Warszawa-Wawer
Warszawa, ul. Strusia 4/8

kontakt: 22 590 09 32
kadry@zoz-wawer.waw.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia (5x6 godz.) Praca w ramach realizacji kontraktu z NFZ.

*21-07-2017

PEDIATRA

SPZZOZ w Kozienicach
Kozienice, al. Sikorskiego 10

Oddział Pediatryczny

kontakt: 48 382 88 00
sekretariat@szpitalkozienice.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę lub cywilno-prawna (kontrakt). Atrakcyjne warunki zatrudnienia do uzgodnienia z 
dyrektorem SPZZOZ. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

14-07-2017

PEDIATRA

NZOZ Poradnia Lekarzy Rodzinnych 
Warszawa, ul. Leszczynowa 1

poz

kontakt: 609 620 256
nzoz.leszczynowa@op.pl

UWAGI: Szczegóły zatrudnienia do uzgodnienia.

*12-07-2017

PEDIATRA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21
w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, ul. Marywilska 44

kontakt: 22 814 10 61/62 w. 114, 115
j.kowalczyk@pp-p.waw.pl

UWAGI: Praca od września 2017 r. trzy godziny w tygodniu, cztery razy w miesiącu. W lipcu i sierpniu jedno spotkanie zgodnie z 
zapotrzebowaniem. Praca polega na konsultowaniu wpływającej dokumentacji do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni.

10-07-2017

PEDIATRA

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

04-07-2017
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PEDIATRA

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

PSYCHIATRA

NZOZ Centrum Terapii Dialog
Warszawa

kontakt: rekrutacja@terapiadialog.pl

UWAGI: Do naszego Zespołu Specjalistów poszukujemy lekarzy psychiatrów (specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii). 
Miejsce pracy: Warszawa (do wyboru: Ursynów, Mokotów, Śródmieście). W ramach współpracy oferujemy: dużą liczbę pacjentów; 
atrakcyjne wynagrodzenie; 3 tygodniowe pełnopłatne urlopyw ciągu roku niezależnie od formy zatrudnienia (umowa na kontrakt, 
zlecenie); możliwość uczestniczenia w regularnych bezpłatnych spotkaniach grupy Balinta; pracę w interdyscyplinarnym Zespole 
psychologiczno-psychiatrycznym; możliwość elastycznego ustalenia godzin swojej pracy między 8:00 a 22:00. Oferta dotyczy 
głównie weekendów oraz poranków w dni powszednie.

*28-07-2018

PSYCHIATRA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

*10-08-2017

PSYCHIATRA

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

kontakt: 22 349 61 83
mmitek@ihit.waw.pl

UWAGI: Konsultacje pacjentów zwykłe i pilne „na wezwanie”. Kontrakt lub umowa zlecenia.

09-08-2017

PSYCHIATRA

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Psychiatrii

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

PSYCHIATRA

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Warszawa, ul. Kasprzaka 17

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

- Kliniczny Oddział Psychiatryczny

- stanowisko ZASTĘPCY ORDYNATORA

kontakt: kadry@wolski.med.pl
608 326 500

UWAGI: Wymagania: tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychiatrii. Oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach 
umowy o pracę; atrakcyjne wynagrodzenie; możliwość rozwoju zawodowego; możliwość dodatkowego zatrudnienia w charakterze 
nauczyciela akademickiego w ramach umowy z II Kliniką Psychiatryczną WUM.
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania aplikacji z dopiskiem „Z-ca/O KOP”  na adres email: kadry@wolski.med.pl. 
Szczegółowych informacji udziela Kierownik WCZP,  tel. 608 326 500.

*26-07-2017
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PSYCHIATRA

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Warszawa, ul. Kasprzaka 17

Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Oddział Psychiatryczny Dzienny (ODP)

- stanowisko kierownika

kontakt: kadry@wolski.med.pl
608 326 500

UWAGI: Wymagania: tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychiatrii, min. 7 lat doświadczenia zawodowego, mile 
widziane doświadczenie w pracy na Oddziale psychiatrycznym dziennym. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego oraz 
zdobywania nowych doświadczeń; atrakcyjne wynagrodzenie; możliwość dodatkowego zatrudnienia w charakterze nauczyciela 
akademickiego w ramach umowy z II Kliniką Psychiatryczną WUM.
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania do dnia 30 LIPCA 2017 aplikacji z dopiskiem „Kierownik ODP” na adres email: 
WCZP@wolski.med.pl Szczegółowych informacji udziela Kierownik WCZP  tel. 608-326-500

26-07-2017

PSYCHIATRA

Niepubliczna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„PSYCHE” A. Miazga L. Miazga sp. j.
Płońsk, ul. Wiejska 13

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

kontakt: 606 469 675
biuro@przychodniapsyche.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Oferujemy pracę w miłym i doświadczonym zespole. Poradnia Zdrowia Psychicznego 
dla dorosłych obejmuje corocznie stałą opieką ponad 1000 pacjentów. Poszukujemy PSYCHIATRY chcącego konsultować 
pacjentów poniżej 18 roku życia (możliwość podjęcia współpracy z lekarzem w trakcie specjalizacji). Nasza przychodnia to 
doskonałe miejsce do zdobywania doświadczenia w ambulatoryjnym leczeniu pacjentów dla lekarzy w trakcie specjalizacji  lub  po. 
Dogodny dojazd: 50 min. z Warszawy drogą dwupasmową w kierunku Gdańska.

12-07-2017

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

kontakt: 22 810 06 04
606 821 176 dyr. SZPZLO
sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl

UWAGI: Etat - okres próbny, czas określony, możliwość kontraktu. Warunki wynagrodzenia do ustalenia.

07-08-2017

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck: ul. Powązkowska 44, ul. Stawki 2

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

*26-07-2017

PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017
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PSYCHIATRA DZIECI I MŁODZIEŻY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21
w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, ul. Marywilska 44

kontakt: 22 814 10 61/62 w. 114, 115
j.kowalczyk@pp-p.waw.pl

UWAGI: Praca od września 2017 r. trzy godziny w tygodniu, cztery razy w miesiącu. W lipcu i sierpniu jedno spotkanie zgodnie z 
zapotrzebowaniem. Praca polega na konsultowaniu wpływającej dokumentacji do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Poradni.

10-07-2017

RADIOLOG

Centrum Medyczne Medrun
Grupa Scanmed SA
Warszawa, al. Niepodległości 107/109

- USG dzieci

- USG Doppler

kontakt: katarzyna.tatar@scanmed.pl
785 054 643
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Centrum Medyczne Medrun, należące do grupy Scanmed SA zaprasza lekarzy do współpracy, warunki do uzgodnienia.

*11-08-2017

RADIOLOG

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Zakład Diagnostyki Obrazowej

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Etat lub dyżury w ZDO.

10-08-2017

RADIOLOG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

oddział/poradnia

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

*10-08-2017

RADIOLOG

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Opisy badań USG. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*10-08-2017

RADIOLOG

Przychodnia Lekarska MediSpace
Warszawa, ul. Spokojna 5

kontakt: 728 830 527
rekrutacja@medispace.pl

UWAGI: Umowa współpracy lub umowa zlecenie. Raz w tygodniu 4-5 godzin (godziny poranne). Nowy aparat USG LogiqF8, przychodnia 
zlokalizowana blisko CH Arkadia, miła atmosfera.

*08-08-2017

RADIOLOG

LUX MED sp. z o. o.
Warszawa

Centrum Medyczne LUX MED

ul. Migdałowa 4, Warszawa

kontakt: marcin.gorski@luxmed.pl

UWAGI: Wymagania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętności interpersonalne i nastawienie na 
jakość obsługi Pacjenta; znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia z CV lub notą 
biograficzną prosimy przesyłać na adres: marcin.gorski@luxmed.pl

*08-08-2017
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RADIOLOG

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Zakład Diagnostyki Obrazowej

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia. 
Możliwość zatrudnienia lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie radiologii (wolne miejsce specjalizacyjne).

03-08-2017

RADIOLOG

Warszawski Szpital Dla Dzieci
Warszawa, ul. Kopernika 43

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG i USG)

kontakt: 601 246 386
22 830 54 19
marcin.rawicz@wsdz.pl

UWAGI: Szpital zatrudni lekarza specjalistę lub będącego w trakcie specjalizacji. Dyżury medyczne.

*26-07-2017

RADIOLOG

Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA
Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

kontakt: 509 361 687
rekrutacja@przychodnia-prima.pl

UWAGI: Oczekiwana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość jęz. angielskiego. Wymiar pracy do uzgodnienia, umowa 
zlecenie lub działalnośc gospodarcza. Posiadamy parking dla lekarzy. Przychodnia przy Pl. Zawiszy - działająca od przeszło 20 lat.

25-07-2017

RADIOLOG

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o. o.
Otwock, ul. Batorego 44

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

kontakt: 22 778 26 10
sekretariat@pcz-otwock.pl

UWAGI: Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku zatrudni lekarza specjalistę na stanowisko KIEROWNIKA Pracowni Diagnostyki 
Obrazowej. Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*17-07-2017

REHABILITACJA MED.

NZOZ Mój Lekarz
Sochaczew, ul. Żeromskiego 39a

kontakt: 666 856 852

UWAGI: Gwarantujemy elastyczny czas pracy, miłą atmosferę oraz dogodne warunki.

11-08-2017

REHABILITACJA MED.

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: Rehabilitacja dzieci i młodzieży. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

REHABILITACJA MED.

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośr. Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej "Oaza" Sp. z o. o.
Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

kontakt: oaza@oazasanatorium.pl
601 619 706

UWAGI: Sanatorium zatrudni lekarza uzdrowiskowego. Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w 
trakcie specjalizacji.

08-08-2017
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REHABILITACJA MED.

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A. 
Konstancin Jeziorna, ul. Sue Ryder 1

Szpital Rehabilitacji Neurologicznej

Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej

kontakt: k.turkiewicz@mailuzdrowiska.pl
rekrutacje@mailuzdrowiska.pl
22 756 40 24
22 756 40 60

UWAGI: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zapewnienie właściwej jakości świadczeń rehabilitacyjnych, a w szczególności: 
prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego; zlecanie, konsultacja i nadzór realizacji skierowań fizjoterapeutycznych; 
prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja obowiązków wynikających z funkcjonującego w Uzdrowisku systemu kontroli 
zarządczej. Mile widziana gotowość do podjęcia dyżurów.

*07-08-2017

REHABILITACJA MED.

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Oddział Rehabilitacji

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia. 
Możliwość zatrudnienia lekarza chcącego specjalizować się w dziedzinie rehabilitacji medycznej (wolne miejsce specjalizacyjne).

03-08-2017

REHABILITACJA MED.

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia: ul. Soczi 1 (rehabilitacja dzieci) lub Chełmska 

13/17 (dorośli)

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar czasu pracy (minimum raz w tygodniu 5 godz., najchętniej 2 razy w tygodniu po 5 godz. w tym co najmniej raz 
między 13:00-18:00).

01-08-2017

REHABILITACJA MED.

Szpital Grochowski
Warszawa, ul. Grenadierów 51/59

Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej

kontakt: uwolf@grochowski.waw.pl 
22 515 25 75

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia, umowa o pracę, umowa o świadczenie usług medycznych.

*31-07-2017

REHABILITACJA MED.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
Warszawa, ul. Spartańska 1

Klinika Rehabilitacji

kontakt: kadry@spartanska.pl
22 670 91 32

UWAGI: Umowa o pracę, pełny wymiar zatrudnienia. Możliwość zamieszkania w hotelu.

*28-07-2017

REHABILITACJA MED.

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

*17-07-2017

REUMATOLOG

MEDI-system NZOZ Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11

Poradnia Okulistyczna

kontakt: agnieszka.mrozowicz@medisystem.pl
660 496 738

UWAGI: Opis stanowiska: • udzielanie świadczeń  medycznych dla pacjentów w ramach umowy z NFZ; • udzielanie świadczeń medycznych 
dla pacjentów komercyjnych, abonamentowych oraz realizujących świadczenia medyczne w ramach umowy z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi.
Oczekiwania: • doświadczenie w pracy w NZOZ lub ZOZ; • znajomość zasad pracy i realizacji świadczeń w ramach NFZ; • dobre 
umiejętności komunikacyjne; praca w systemie komputerowym. Zatrudnienie 2 razy w tygodniu, 8-10 godzin tygodniowo.

11-08-2017
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REUMATOLOG

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośr. Rehabilitacji i Odnowy 
Biologicznej "Oaza" Sp. z o. o.
Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76

kontakt: oaza@oazasanatorium.pl
601 619 706

UWAGI: Sanatorium zatrudni lekarza uzdrowiskowego (po kursie z podstaw balneologii). Forma i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

08-08-2017

REUMATOLOG

Szpital Wojewódzki w Łomży
Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Poradnia Reumatologiczna

kontakt: 86 473 36 26
sekretariat@szpital-lomza.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub cywilnoprawna, wymiar do uzgodnienia.

03-08-2017

REUMATOLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia: ul. Soczi 1 (rehabilitacja dzieci) lub Chełmska 

13/17 (rehabilitacja dorośli)

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Lekarz rehabilitacji do pracy z dziećmi lub z dorosłymi. Niepełny wymiar czasu pracy (minimum raz w tygodniu 5 godz., najchętniej 2 
razy w tygodniu po 5 godz. w tym co najmniej raz między 13:00-18:00).

01-08-2017

REUMATOLOG

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego
Szpital w Żyrardowie
Żyrardów, ul. Limanowskiego 30

kontakt: 46 854 33 17 - kadry

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

*24-07-2017

STOMATOLOG

NZOZ Neldent
Pułtusk, ul. 3-go Maja 5

kontakt: 604 881 246
esienkowskaosmola@medispot.pl

UWAGI: Duża baza pacjentów, kontrakt z NFZ oraz pacjenci prywatni lub tylko pacjenci prywatni. Placówka nowoczesna, możliwość pracy 
na 4 ręce. wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Proszę o przesyłanie CV na adres mailowy.

11-08-2017

STOMATOLOG

Centrum Medyczne WUM
Warszawa, ul. Emilii Plater 21

kontakt: 501 374 976

UWAGI: Etat lub pół etatu, umowa o pracę w ramach Nocnej Pomocy Stomatologicznej - dyżury do uzgodnienia.

*11-08-2017

STOMATOLOG

Gabinet Stomatologiczny "UŚMIECH"
Wyszków (Rząśnik), ul. Wyszkowska 48

kontakt: 508 812 602
697 204 100
michalgolebiewski.84@o2.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia, wymagana zarejestrowana praktyka lekarska (działalność gospodarcza).

11-08-2017

STOMATOLOG

Medispot
Warszawa, ul. Dygata 3

kontakt: 604 881 246
esienkowskaosmola@medispot.pl

UWAGI: Kilkustanowiskowa nowoczesna klinika, mikroskop, RVG, pantomogram z przystawką cefalometryczną w lokalizacji, sedacja. Praca 
w młodym, rozwijającym się zespole, w ramach działalności gospodarczej. Proszę o przesyłanie CV na adres mailowy.

11-08-2017
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STOMATOLOG

Art Dental
Piaseczno, ul. Łabędzia 37/2

kontakt: 693 536 709
art_dental@op.pl

UWAGI: Centrum Stomatologii Art Dental w podwarszawskim Piasecznie zatrudni lekarza dentystę specjalizującego się w leczeniu 
kanałowym pod mikroskopem oraz stomatologii zachowawczej (2 dni w tygodniu - wtorki i czwartki). Zapewniamy dobre warunki 
pracy, wyszkolona asysta, praca na 4 ręce. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt mailowy.

10-08-2017

STOMATOLOG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

*10-08-2017

STOMATOLOG

NZOZ Przychodnia Stomatologiczna
Warszawa, ul. Anielewicza 18 m. 91

kontakt: 22 838 35 87

UWAGI: Praca w ramach działalności gospodarczej - poniedziałki-środy w godz. 10-14 i 14 -18.

10-08-2017

STOMATOLOG

"Starówka" Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Andersa 37

poradnie na terenie Warszawy

kontakt: 502 202 202
512 331 236

UWAGI: Poszukujemy lekarza do pracy w poradni w Warszawie (umowa z NFZ i prywatnie). Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia i 
pracy.

08-08-2017

STOMATOLOG

NZOZ Poradnia Stomatologiczna
Beata Bieńkowska
Ostrołęka, ul. Kościuszki 49

kontakt: 604 120 565
besto1@wp.pl

UWAGI: Od 1 do 3 dni w tygodniu, asysta, recepcjonistka, pacjenci wyłącznie prywatni, możliwości  rozwoju zawodowego.

08-08-2017

STOMATOLOG

Stomatologia B&S-DENT Łukasz Balcerzak
Konin, ul. Chopina 23a

kontakt: bsdent@vp.pl
632 449 090

UWAGI: Przychodnia stomatologiczna podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem, pasjonatem swojej pracy. Dobre warunki 
współpracy, praca w przyjaznej atmosferze dającej swobodę i wsparcie, wysokiej jakości sprzęt medyczny, wykwalifikowany 
personel pomocniczy. Dni i godziny pracy do uzgodnienia. Tylko pacjenci prywatni. Gabinet jest dobrze wyposażony, posiada m.in. 
RVG, tomograf CBCT, mikroskop endodontyczny. Mile widziany lekarz pracujący pod mikroskopem.

08-08-2017

STOMATOLOG

Gabinet Stomatologiczny
Warszawa, ul. Bartnicza 4

kontakt: agnieszkazda@gmail.com
22 814 32 54

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Gabinet działający od kilkunastu lat.

*07-08-2017

STOMATOLOG

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej
Wołomin, ul. Mickiewicza 12A

kontakt: 504 185 990
kmrsowinski@gmail.com

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i umowa do uzgodnienia. Dobrze prosperująca prywatna przychodnia w centrum Wołomina. Duża liczba 
pacjentów w ramach NFZ, duża liczba pacjentów komercyjnych oraz w ramach umów z Lux-Med, Enel-Med, Medicover, Medica.

02-08-2017
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STOMATOLOG

NZOZ Prywatna Klinika Stomatologiczna 
Radom, ul. Zbrowskiego 60b/2

kontakt: 693 461 469
48 344 83 96
agnieszka567@op.pl

UWAGI: Praca z pacjentami NFZ i prywatnymi. Praca przy użyciu mikroskopu.

02-08-2017

STOMATOLOG

ANIDENT Przychodnia Stomatologiczna

Oddział w Warszawie, ul. Belgradzka 12

kontakt: poczta@anident.pl

UWAGI: 2-3 dni w tygodniu, umowa cywilno-prawna (działalność gospodarcza - praktyka lekarska). Prosimy o przesłanie CV na adres 
mailowy.

01-08-2017

STOMATOLOG

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

kontakt: 22 837 84 79
ekawiak@zozwola.pl
agnieszka.piecewicz@zozwola.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*01-08-2017

STOMATOLOG

PERFECT SMILE 
Bełchatów, ul. Nehrebeckiego 8

kontakt: praca@perfect-smile.info
727 535 444

UWAGI: Nowoczesna, prywatna, prężnie rozwijająca się przychodnia stomatologiczna Perfect Smile w Bełchatowie, z dużą pulą pacjentów, 
zatrudni dentystę, pedodontę, periodontologa. Doświadczenie mile widziane. Praca z asystą. Warunki współpracy do uzgodnienia. 
Miła atmosfera.

*01-08-2017

STOMATOLOG

ANIDENT Przychodnia Stomatologiczna

Oddział w Mławie, ul. 18 stycznia 4

kontakt: 601 802 681
jowczarek1@poczta.onet.pl

UWAGI: Praca w pełnym wymiarze czasu (działalność gospodarcza - praktyka lekarska). Specjalizacja nie jest wymagana, mile widziani są 
zarówno lekarze po stażu, jak i z doświadczeniem w zawodzie.

01-08-2017

STOMATOLOG

Pomorska Inicjatywa Medyczna SC
Stomatologia Dentaurus
Toruń, ul. Wyszyńskiego 19

kontakt: czemko@dentaurus.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia - umowa kontraktowa. Nowo otwarta klinika w Toruniu.

01-08-2017

STOMATOLOG

NZOZ Wanda Murzyńska
Kowal, ul. Matejki 6, okolice Włocławka
woj. kujawsko-pomorskie

kontakt: 509 244 149
wanda_murz@onet.pl

UWAGI: Praca w ramach kontraktu z NFZ i usług komercyjnych. Możliwość zakwaterowania, atrakcyjne wynagrodzenie.

*26-07-2017
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STOMATOLOG

Dental King Paweł Król
Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 27/69

kontakt: 661 627 122
kwenk@wp.pl

UWAGI: ORTODONTA lub lekarz z dużym doświadczeniem w leczeniu ortodontycznym; ENDODONTA lub lekarz z doświadczeniem w 
endodoncji, w tym w leczeniu pod mikroskopem lub lekarz chcący rozwijać się w tej dziedzinie; PERIODONTOLOG lub lekarz w 
trakcie specjalizacji z periodontologii; PEDODONTA lub lekarz z przynajmniej 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub lekarz 
chcący rozwiajać się tylko w tej dziedzinie; CHIRURG lub CHIRURG-IMPLANTOLOG, doświadczenie będzie dodatkowym atutem; 
PROTETYK lub lekarz z dużym doświadczeniem w protetyce; LEKARZ DENTYSTA, doświadczenie będzie dodatkowym atutem. 
Współpraca w ramach działalności gospodarczej (praktyka lekarska). Wymiar pracy do uzgodnienia 1-2-3 razy w tygodniu.
Nowy gabinet stomatologiczny, 2 fotele. Nowoczesny sprzęt, całkowicie nowy, estetyczne wykończenie wnętrza. Głównie praca na 4 
ręce. Godzina rozpoczęcia pracy - SMS dzień wcześniej ok 20:00 lub ok 15:00 w przypadku wizyt wieczornych. Elastyczne godziny 
pracy. Leczenie kompleksowe. Wymagana umiejętność pracy w zespole. Praca zachowawców wg standardów gabinetu. Leczenie 
dzieci (szczególnie niewspółpracujących) w sedacji wziewnej N2O, możliwe leczenie dorosłych w sedacji.

*26-07-2017

STOMATOLOG

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna
"Trio-Dent" w Warszawie, ul. Polna 3

kontakt: praca@triodent.com.pl

UWAGI: Specjalistyczna Klinika Stomatologiczna w centrum Warszawy nawiąże współpracę z doświadczonymi klinicznie lekarzami, 
posiadającymi minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem w dziedzinie: stomatologii zachowawczej, 
pedodoncji, endodoncji, protetyki, ortodoncji i chirurgii stomatologicznej.
Aplikacje w sprawie pracy prosimy składać na adres mailowy: praca@triodent.com.pl

25-07-2017

STOMATOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy LEKARZY STOMATOLOGÓW 
RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI. Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej 
rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my 
zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; 
możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; 
elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze 
Białołęka".

*24-07-2017

STOMATOLOG

MAGDENT Indywidualna Praktyka Lekarska
Grójec, ul. Bankowa 20

kontakt: 697 605 118
sobczak.mag@wp.pl

UWAGI: Współpraca w ramach działalności gospodarczej (praktyka lekarska). Duża baza pacjentów, elastyczny czas pracy, dogodne 
warunki.

*24-07-2017

STOMATOLOG

SZPZLO Warszawa-Wawer
Warszawa, ul. Strusia 4/8

kontakt: 22 590 09 32
kadry@zoz-wawer.waw.pl

UWAGI: Dyżury w ramach Nocnej Pomocy Dentystycznej.

*21-07-2017

STOMATOLOG

NSZOZ "KAREDENT" kontakt: 501 623 437
piotr.karedent@gmail.com

UWAGI: NSZOZ zatrudni lekarza dentystę do pracy na Mazowszu (okolice Żuromina). Dobre warunki pracy i wynagrodzenia. Zapewniamy 
mieszkanie.

21-07-2017
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STOMATOLOG

Centrum Dentystyczne "OPTIMA"
Warszawa, al. Niepodległości 32/34

kontakt: 22 843 58 85
bjagielska@op.pl

UWAGI: Warunki współracy do ustalenia.

*20-07-2017

STOMATOLOG

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o. o.
Otwock, ul. Batorego 44

kontakt: 22 778 26 10
sekretariat@pcz-otwock.pl

UWAGI: Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*17-07-2017

STOMATOLOG

"Al Dent" Gab. Dentystyczny
Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 9 lok. 2

kontakt: 607 266 115

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia (działalność gospodarcza).

17-07-2017

STOMATOLOG

Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Dąbkowska
Łyse, ul. Ostrołęcka 4a, pow. ostrołęcki

kontakt: 516 084 374

UWAGI: Przychodnia stomatologiczna w Łysych podejmie współpracę z lekarzem dentystą. Dobre warunki współpracy. Pacjenci na NFZ i 
prywatni. Dni i godziny pracy do uzgodnienia. Mile widziany lekarz po stażu jak i z doświadczeniem.

*17-07-2017

STOMATOLOG

Centrum Dentystyczne "i" Tomasz Kosiński
Międzyborów, ul. Partyzantów 19a
powiat grodziski

kontakt: 502 284 397
791 380 325
dentysta@espz.pl

UWAGI: Poszukujemy lekarzy dentystów zainteresowanych implantologią, oferujemy bezpłatne szkolenie teoretyczno-praktyczne. Umowa 
prowizyjna 50% (wymagana własna działalność gospodarcza). Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

04-07-2017

STOMATOLOG CHIRURG

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Słupsk, ul. Hubalczyków 1

kontakt: 598 460 624
598 460 648
w.dulak@szpital.slupsk.pl
w.lenard@szpital.slupsk.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, umowa o pracę lub kontrakt. Szpital zatarudni lekarzy specjalistów, lekarzy w trakcie 
specjalizacji lub zainteresowanych specjalizowaniem się. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku to nowoczesna placówka 
medyczna o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Od sześciu lat mieści się w wybudowanym specjalnie dla swoich potrzeb 
kompleksie, kompletnie wyposażonym w nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny.
Więciej o szpitalu na http://pracadlalekarza.slupsk.pl

10-08-2017

STOMATOLOG CHIRURG

Centrum Med. im. Bitwy Warszawskiej SPZZOZ
Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 17

Poradnia stomatologiczna

kontakt: sekretariat@cmradzymin.pl
22 760 72 00
502 687 443

UWAGI: Wymiar i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*02-08-2017

STOMATOLOG CHIRURG

ANIDENT Przychodnia Stomatologiczna

Oddział w Warszawie, ul. Belgradzka 12

kontakt: 507 800 100
poczta@anident.pl

UWAGI: Raz w tygodniu, umowa cywilno-prawna (działalność gospodarcza - praktyka lekarska).

01-08-2017
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STOMATOLOG CHIRURG

"Al Dent" Gab. Dentystyczny
Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 9 lok. 2

kontakt: 607 266 115

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia (działalność gospodarcza).

17-07-2017

STOMATOLOG CHIRURG

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

STOMATOLOG DZIECIĘCY

Medispot
Warszawa, ul. Dygata 3

kontakt: 604 881 246
esienkowskaosmola@medispot.pl

UWAGI: Kilkustanowiskowa nowoczesna klinika, mikroskop, RVG, pantomogram z przystawką cefalometryczną w lokalizacji, sedacja. Praca 
w młodym, rozwijającym się zespole, w ramach działalności gospodarczej. Proszę o przesyłanie CV na adres mailowy.

11-08-2017

STOMATOLOG DZIECIĘCY

Warszawskie Centrum Zdrowia
Warszawa, ul. Nowogrodzka 79

kontakt: 608 814 074

UWAGI: Poszukujemy stomatologów wyłącznie ze specjalizacją do realizacji kontraktu z NFZ specjalistycznego. Pełny lub niepełny wymiar 
zatrudnienia.

21-07-2017

STOMATOLOG DZIECIĘCY

NZOZ "KWINTAMED"
Blizne Jasińskiego, ul. Piotra Skargi 2
(równoległa do ul. Lazurowej)

kontakt: 692 420 273
22 722 90 53

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

17-07-2017

STOMATOLOG DZIECIĘCY

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

STOMATOLOG ENDODONTA

Stomatologia B&S-DENT Łukasz Balcerzak
Konin, ul. Chopina 23a

kontakt: bsdent@vp.pl
632 449 090

UWAGI: Przychodnia stomatologiczna podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem, pasjonatem swojej pracy. Dobre warunki 
współpracy, praca w przyjaznej atmosferze dającej swobodę i wsparcie, wysokiej jakości sprzęt medyczny, wykwalifikowany 
personel pomocniczy. Dni i godziny pracy do uzgodnienia. Tylko pacjenci prywatni. Gabinet jest dobrze wyposażony, posiada m.in. 
RVG, tomograf CBCT, mikroskop endodontyczny. Mile widziany lekarz pracujący pod mikroskopem.

08-08-2017

STOMATOLOG ORTODONTA

DENTICA Gabinet Stomatologiczny
Skierniewice, ul. Nowobielańska 88C

kontakt: pkawczynski@gmail.com

UWAGI: 1-2 razy w miesiącu, działalność gospodarcza lub umowa zlecenie.  Lekarz ze specjalizacją z zakresu ortodoncji lub w jej trakcie.

01-08-2017
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STOMATOLOG ORTODONTA

SPZOZ Pruszków
ul. Armii Krajowej 2/4

kontakt: 22 758 80 02
22 758 82 95
sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Umowa o pracę lub kontraktowa.

17-07-2017

STOMATOLOG ORTODONTA

NZOZ "KWINTAMED"
Blizne Jasińskiego, ul. Piotra Skargi 2
(równoległa do ul. Lazurowej)

kontakt: 692 420 273
22 722 90 53

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

17-07-2017

STOMATOLOG PERIODONTOLOG

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

STOMATOLOG PROTETYK

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej
Wołomin, ul. Mickiewicza 12A

kontakt: 504 185 990
kmrsowinski@gmail.com

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i umowa do uzgodnienia. Dobrze prosperująca prywatna przychodnia w centrum Wołomina. Duża liczba 
pacjentów w ramach NFZ, duża liczba pacjentów komercyjnych oraz w ramach umów z Lux-Med, Enel-Med, Medicover, Medica.

02-08-2017

STOMATOLOG PROTETYK

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o. o.
Otwock, ul. Batorego 44

kontakt: 22 778 26 10
sekretariat@pcz-otwock.pl

UWAGI: Warunki i forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*17-07-2017

STOMATOLOG PROTETYK

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

STOMATOLOG ZACHOWAWCZY

Warszawskie Centrum Zdrowia
Warszawa, ul. Nowogrodzka 79

kontakt: 608 814 074

UWAGI: Poszukujemy stomatologów wyłącznie ze specjalizacją do realizacji kontraktu z NFZ specjalistycznego. Pełny lub niepełny wymiar 
zatrudnienia.

21-07-2017

STOMATOLOG ZACHOWAWCZY

NZOZ "KWINTAMED"
Blizne Jasińskiego, ul. Piotra Skargi 2
(równoległa do ul. Lazurowej)

kontakt: 692 420 273
22 722 90 53

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

*17-07-2017
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STOMATOLOG ZACHOWAWCZY

d&m Healthcare Polska Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43

Przychodnia w Pruszkowie

ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: 667 935 178
praca@stomanco.pl

UWAGI: Praca w nowej przychodni lekarskiej z gabinetem stomatologicznym. Warunki pracy, wynagrodzenia oraz rodzaj umowy do 
indywidualnych negocjacji.

*04-07-2017

UROLOG

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14

kontakt: 22 349 61 83
mmitek@ihit.waw.pl

UWAGI: Konsultacje pacjentów zwykłe i pilne „na wezwanie”. Kontrakt lub umowa zlecenia.

09-08-2017

UROLOG

MEDICON Sp. z o. o.
Radom, ul. Gagarina 1

kontakt: 48 367 15 11
790 621 790
beatakeska@medicon.com.pl

UWAGI: Pełny wymiar zatrudnienia lub godzinowy, umowa o pracę lub kontraktowa. Atrakcyjne wynagrodzenie i miła atmosfera pracy.

03-08-2017

UROLOG

Zespół Przychodni Specjalistycznych PRIMA
Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

kontakt: 509 361 687
rekrutacja@przychodnia-prima.pl

UWAGI: Oczekiwana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość jęz. angielskiego. Wymiar pracy do uzgodnienia, umowa 
zlecenie lub działalnośc gospodarcza. Posiadamy parking dla lekarzy. Przychodnia przy Pl. Zawiszy - działająca od przeszło 20 lat.

*25-07-2017

USG

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
CePeLek w Warszawie, ul. Koszykowa 78

Poradnia ul. Koszykowa 78

Poradnia ul. Żeromskiego 33

kontakt: 22 429 10 21
22 429 10 64
kadry@cepelek.pl

UWAGI: Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

*11-08-2017

USG

Centrum Medyczne Lux Med
Warszawa, ul. Szernera 3, róg Jagiellońskiej

- USG ortopedyczne lub

- USG ogólne lub

- USG Doppler

kontakt: 22 279 17 40
661 963 075

UWAGI: Wymiar zatrudnienia i rodzaj umowy do uzgodnienia.

10-08-2017

USG

SPZOZ Warszawa-Ursynów
Warszawa, ul. Zamiany 13

kontakt: 22 643 74 44
biuro@zozursynow.pl

UWAGI: USG dorośli/USG dzieci/USG stawów u dzieci. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

10-08-2017

USG

Szpital Zachodni im. Jana Pawła II
Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

Zakład Diagnostyki Obrazowej

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Poszukiwany lekarz z uprawnieniami do wykonywania badań USG Doppler lub USG 
ortopedycznego.

10-08-2017
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USG

FALCK Medycyna Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94

Centrum Medyczne Falck

Warszawa, ul. Marynarska 13

kontakt: 510 202 208
kadry@falck.pl

UWAGI: 1-2 razy w tygodniu po 2-3 godziny, kontrakt lub umowa zlecenie. Wymaganie posiadanie certyfikatu do wykonywania badań USG.
Falck Medycyna jest największym dostawcą usług ratownictwa medycznego w Polsce oraz znaczącym podmiotem zapewniającym 
opiekę medyczną osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym. Oferujemy przyjazne środowisko pracy i kulturę 
organizacyjną opartą na wartościach i relacjach.

26-07-2017

USG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Galeria Północna

Warszawa, ul. Światowida 17

kontakt: rekrutacja@enel.pl

UWAGI: W związku z otwarciem nowego oddziału w Galerii Północnej poszukujemy do współpracy lekarzy. Wymagania: ukończona 
specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji); umiejętności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą; znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi 
pacjenta i wsparcie medyczne; opiekę medyczną;kartę sportową; możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim 
Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej; przyjazną atmosferę; elastyczny system zatrudnienia. Aplikacje prosimy 
przesyłać do dnia 31 SIERPNIA 2017, w tylule e-maila podając nazwę "Lekarze Białołęka".

*24-07-2017

USG

NZOZ Lecznica Specjalistyczna im. dr. M.Słowikowskiego
Raszyn, al. Krakowska 65

kontakt: 502 067 370
lecznica.raszyn@gmail.com

UWAGI:

17-07-2017

USG

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska
CePeLek w Warszawie, ul. Koszykowa 78

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

ul. Koszykowa 78

kontakt: 22 429 10 21
22 429 10 64
kadry@cepelek.pl

UWAGI: Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - lekarz posiadający w zakresie wykonywania i interpretacji badań USG. 
Zgłoszenia do 28 lipca 2017 roku.

*14-07-2017
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