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.LEKARZ

SP ZZOZ w Przasnyszu
ul.Sadowa 9

kontakt: 29 753 43 51 kadry

UWAGI: KONKURS OFERT PRACY dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób  legitymujących się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania BADAŃ ECHOKARDIOGRAFICZNYCH. 
Umowy na 3 lata. Z warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, ul Sadowa 9, w sekcji kadr i 
płac, I piętro, pokój 118 w godz. 7.30-15.000, tel. 29 753 43 51.

2018-06-21

.LEKARZ

SPZOZ Warszawa-Ursynów
ul. Zamiany 13

kontakt: tel. 22 641 67 59 wew. 23

UWAGI: KONKURS OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie OCENY I OPISU BADAŃ RTG. Z warunkami konkursu można 
się zapoznać w siedzibie SPZOZ w pokoju nr 24 od pon. do pt. w godz. 8-14, tel. 22 641 67 59 wew. 23. Umowa na 3 lata. Oferty 
należy składać w sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów do 25 CZERWCA br. do godz. 8.30.

*2018-06-21

.LEKARZ

SP ZZOZ w Przasnyszu
ul. Sadowa 9

SOR, NPL

kontakt: 29 753 43 51 kadry

UWAGI: KONKURS OFERT PRACY dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób  legitymujących się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub NPL. Umowy na 3 lata. Z 
warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, ul Sadowa 9, w sekcji kadr i płac, I piętro, pokój 118 
w godz. 7.30-15.000, tel. 29 753 43 51. TERMIN  SKŁADANIA OFERT upływa 27 CZERWCA 2018 r. o godz.10.00.

*2018-06-21

.LEKARZ

SPZOZ Warszawa-Ursynów
ul. Zamiany 13

POZ

kontakt: tel. 22 641 67 59 wew. 23

UWAGI: KONKURS OFERT na świadczenie usług zdrowotnych DLA LEKARZY POZ. Z warunkami konkursu można się zapoznać w 
siedzibie SPZOZ w pokoju nr 24 od pon. do pt. w godz. 8-14, tel. 22 641 67 59 wew. 23. Umowa na 3 lata. Oferty należy składać w 
sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów do 25 CZERWCA br. do godz. 8.30.

*2018-06-21

.LEKARZ

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Oddziały Szpitala, poradnie, SOR, Zakład Pomocy Doraźnej

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

UWAGI: Szpital poszukuje młodych lekarzu po stażu chcących się specjalizować w następujących dziedzinach: CHIRURGIA OGÓLNA, 
CHIRURGIA DZIECIĘCA, NEONATOLOGIA, MEDYCYNA RODZINNA, CHOROBY WEWN., PULMONOLOGIA, CHOROBY 
ZAKAŹNE. W przypadku lekarzy chcących się specjalizować z neonatologii, medycyny rodzinnej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii i 
medycyny rodzinnej Szpital będzie negocjował dopłatę do 1 godziny pracy (poza normalnym wynagrodzeniem i płatnymi godzinami 
dyżurowymi). Szpital proponuje również atrakcyjne dopłaty do wynagrodzenia dla lekarzy chcących dodatkowo dyżurować w SOR, 
NPL, ZPD a specjalizujących się w tych dziedzinach, które pozwalają na dyżury w w/w komórkach organizacyjnych.

2018-06-20

.LEKARZ

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

SOR

kontakt: 48 361 51 42
48 361 54 59

UWAGI: Szpital zatrudni chirurgów i lekarzy rozpoczynających specjalizację w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ.

2018-06-20
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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 Mazowiecki

lub Oddz. Terenowy - Płock

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

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

2018-06-20

.LEKARZ

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Lekarz zainteresowany pracą w POZ. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

.LEKARZ

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
Szpital Kolejowy w Pruszkowie
ul. Warsztatowa 1

Izba Przyjęć

kontakt: 22 770 93 70 Ordynator Oddziału 
Chorób Wewn.
22 770 94 90 - Dyrektor ds.. 
Medycznych
praca@szpk.pl

UWAGI: Poszukujemy lekarza na stanowisko kierownika Izby Przyjęć. Umowa o pracę lub kontrakt.

2018-06-13

.LEKARZ

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Mehoffera 72/74

ZOL

kontakt: 22 811 06 88 w. 193
kadry@scol.warszawa.pl

UWAGI: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie zatrudni zatrudni internistów, neurologów, psychiatrów, także lekarzy w trakcie 
specjalizacji, która posiada moduł internistyczny. Elastyczny czas pracy pomiędzy 8.00-20.00. Pracujemy w zgranym zespole 
lekarskim. Nasi pacjenci mają 40 i mniej pkt wg skali Barthel, wymagają 2-krotnego badania/tydz. Zainteresowane osoby proszone 
są o przesłanie swojego CV na adres: kadry@scol.warszawa.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr (22) 811 06 88 w. 189. Więcej 
informacji: https://www.scol.warszawa.pl/

2018-06-13

.LEKARZ

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
ul. Ciupagi 1

Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu

kontakt: tel. 22 32 17 612 - kadry
tel. 609 244 001 - kierownik 
ambulatorium

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w godzinach pracy 
administracji tj. 08.00-16.00. Umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenia (do uzgodnienia).

2018-06-07

.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, NEFROLOGII, 
ORTOPEDII, NEONATOLOGII, CHORÓB WEWNĘRZNYCH, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, CHORÓB ZAKAŹNYCH lub 
MEDYCYNY RATUNKOWEJ.

2018-06-04
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.LEKARZ

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,

Poradnie Specjalistyczne, SOR, Pracownie diagnostyczne 

(RTG, CT, mammografia)

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji.

2018-05-25

.LEKARZ

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

.LEKARZ

Grupa EMC Szpitale
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Nocna i Świąteczna Opieka

Izba Przyjęć

rezydent

kontakt: tel. +48 668 638 927 Dyrektor Szpitala
edyta.kisielinska-watrak@emc-sa.pl

UWAGI: Pełen etat/niepełny etat w zależności od preferencji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. Oferujemy: 	formę zatrudnienia do 
uzgodnienia w zależności od preferencji; 	atrakcyjne warunki finansowe; 	udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach 
wewnętrznych, 	udział w konferencjach w kraju i za granicą; 	możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy; 	możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji; 	samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na 
najwyższym poziomie; 	możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne.

*2018-05-24

.LEKARZ

Centrum Medyczne Damiana
Warszawa, pl. Konesera 1, 
(Praga Północ)

kontakt: rekrutacja@damian.pl 
tel: 602 295 095	 Wioletta Wróbel

UWAGI: W związku z rozbudową Centrum Medycznego Damiana, poszukujemy lekarzy o różnych specjalizacjach: Pediatrów; Internistów; 
Chirurgów; Urologów; Laryngologów; Okulistów; Dermatologów; Endokrynologów; Kardiologów; Gastrologów; Ginekologów; 
Neurologów; Alergologów; Radiologów do pracowni USG oraz lekarzy posiadających certyfikaty uprawniające do wykonywania 
badań USG (różne).
Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w nowo otwieranym przez nas Centrum Medycznym zachęcamy do 
aplikowania. Nie muszą Państwo wysyłać swojego CV. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Rodzaj umowy: kontrakt gospodarczy, 
umowa zlecenie.
Oczekiwania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętność obsługi komputera; umiejętności 
interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta. 
Oferujemy: możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji; pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej 
atmosferze.
Oto bezpośredni link do aplikacji, nie musza Państwo zostawiać swojego CV: 
system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=55a3d8ff58364aafa6c02556f07f473d

*2018-05-18

.LEKARZ

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

NPL

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

2018-05-16

.LEKARZ

NZOZ MED-CENTRUM s.c.
Warszawa, ul. Bednarska 8

POZ

kontakt: tel. 606 112 306

UWAGI: Mała poradnia zatrudni lekarza po studiach z prawem wykonywania zawodu, lekarza rezydenta. Wymiar czasu pracy godzinowy. 
Umowa do uzgodnienia.

2018-05-14
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.LEKARZ

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Lekarz posiadający kurs atestacyjny z medycyny podróży. 
Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

.LEKARZ

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Lekarz  w trakcie specjalizacji po ukończonych 2 latach stażu specjalizacyjnego w różnych dziedzinach. Zapewniamy pracę w 
bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym, atrakcyjne 
warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. angielskiego będzie 
dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej 
pozycji rynkowej; 	przyjazną atmosfrę; 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

ALERGOLOG

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

Poradnia

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Kontrakt, umowa cywilnoprawna. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-06-20

ALERGOLOG

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

ALERGOLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych

kontakt: 22 508 10 22 – Sekcja Kadr
zofia.felczak@cskmswia.pl

UWAGI: Klinika dysponuje własną pracownią brochoskopii, pracownią badań czynnościowych układu oddechowego, USG, pracownią 
diagnostyki alergologicznej. Klinika prowadzi program leczenia astmy ciężkiej lekami biologicznymi, odczulanie na jady owadów 
błonkoskrzydłych, szybką diagnostykę pulmonologiczną.

2018-06-13

ALERGOLOG

NZOZ Vivamed Jadwiga Miecz 
Warszawa, ul. Zamiejska 17

Poradnia

kontakt: +48 604 422 988 
info@vivamed.com.pl

UWAGI: Umowa o współpracy, umowa zlecenie /do uzgodnienia

2018-06-07
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ANESTEZJOLOG

Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek-
Miracka
Bielawa, ul. Czesława Niemena 3

WARSZAWA:

Klinika Miracki, Al. Wilanowska 67, 

Klinika Miracki, ul. Królewska 18, 

Klinika Miracki, Al. KEN 54

kontakt: kdm@klinikamiracki.pl

UWAGI: Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z 
najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów. Naszą największą siłą są 
ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze 
wartości. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem.
Jeżeli ważne są dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas.
Oferujemy: pakiet szkoleń i warsztatów zabiegowych; dodatkowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych lekarzy praktyków i 
światowe autorytety w dziedzinie medycy estetycznej; dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny 
estetycznej; współpracę z liderami branży; wymianę doświadczeń i intensywny rozwój zawodowy; udział w pionierskich projektach i 
badaniach medycznych; pracę w ambitnym, profesjonalnym i dynamicznym środowisku; atrakcyjne wynagrodzenie. Oczekujemy:
aktualnego uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny; ukończonej specjalizacji; profesjonalizmu i doświadczenia 
popartego praktyką zawodową; empatii, życzliwości i nastawienia na potrzeby Pacjenta; chęci rozwoju, dalszej nauki i poszerzania 
kompetencji w zakresie medycyny estetycznej; umiejętności pracy w zespole.
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: kdm@klinikamiracki.pl  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinika Miracki s.c.

2018-06-20

ANESTEZJOLOG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

kontakt: 48 361 51 42
48 361 54 59

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

ANESTEZJOLOG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Anestezjolog do racy w Poradni Endoskopii. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-06-13

ANESTEZJOLOG

Oddział Intensywnej Terapiii i Anestezjologii

kontakt: 29 753 43 18 lub 51 kadry
szpitalprzasnysz@o2.pl

UWAGI: Anestezjolog, lekarz zainteresowany szkoleniem specjalizacyjnym z anestezjologii i intensywnej terapii. Wymiar czasu pracy i rodzaj 
umowy do uzgodnienia.

*2018-06-13

ANESTEZJOLOG

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

21 czerwca 2018 Strona 5 z 73
* 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"

ANESTEZJOLOG

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub posiadający staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma 
zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła 
atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

ANESTEZJOLOG

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: LEKARZ NA STANOWISKO KIEROWNIKA Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć posiadający specjalizację lub będący w trakcie 
specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, 
anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadający staż pracy w 
wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 
medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne 
warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

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.

2018-06-04

ANESTEZJOLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia ul. Madalińskiego 13

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Praca w poradni endoskopii - 1 dzień (najchętniej środa 09.00-15.00, do 40 zabiegów m-nie, w tym 16 przedłużonych).
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca, www.zozmokotow.pl, w której znajdziecie Państwo aktualne rekrutacje w SZPZLO 
Warszawa-Mokotów. Aplikacji na ogłoszenie dokonujecie Państwo przesyłając CV na adres mailowy do naszego wewnętrznego 
systemu co umożliwi nam rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kilkoma ofertami pracy, prosimy o 
przysłanie zgłoszenia na każdą z tych ofert oddzielnie.

*2018-06-01

ANESTEZJOLOG

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w rehabilitacji med. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-05-25

ANESTEZJOLOG

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25
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ANESTEZJOLOG

SPZZOZ w Ostrowii Mazowieckiej, 
Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Dubois 68

Oddział

kontakt: SPZZOZOM@WP.PL
29 74 637 73

UWAGI: Umowa cywilnoprawna. Cały etat.

2018-05-18

ANESTEZJOLOG

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Warszawa, ul. Agatowa 10

domowe hospicjum dla dzieci

kontakt: tel. 22 678 16 11
poczta@hospicjum.waw.pl

UWAGI: Wymagania: wiek 30-40 lat, prawo jazdy, znajomość języka angielskiego. Umowa cywilnoprawna.

*2018-05-18

ANESTEZJOLOG

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Aleksandrowicza 5

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

kontakt: 48 361 39 00 dyrekcja
48 361 49 05 kadry

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

2018-05-11

ANESTEZJOLOG

Przychodnia Lekarska MediSpace
Warszawa, ul. Spokojna 5

kontakt: tel. 728 830 527
rekrutacja@medispace.pl

UWAGI: Rodzaj umowy - preferowana własna działalność, ewentualnie umowa zlecenie. Wymiar czasu pracy do ustalenia. Oferujemy: dobrą 
lokalizację (okolice CH Arkadia), miłą atmosfera pracy.

*2018-05-08

CHIRURG

Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek-
Miracka
Bielawa, ul. Czesława Niemena 3

WARSZAWA:

Klinika Miracki, Al. Wilanowska 67, 

Klinika Miracki, ul. Królewska 18, 

Klinika Miracki, Al. KEN 54

kontakt: kdm@klinikamiracki.pl

UWAGI: Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z 
najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów.  Naszą największą siłą są 
ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze 
wartości. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem. Jeżeli ważne są 
dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas. Oferujemy: 	pakiet szkoleń i warsztatów zabiegowyh;
	dodatkowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych lekarzy praktyków i światowe autorytety w dziedzinie medycy estetycznej;
	dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny estetycznej; 	współpracę z liderami braży;
	wymianę doświadczeń i intensywny rozwój zawodoy; 	udział w pionierskich projektach i badaniach medycznych; 	pracę w ambitnym, 
profesjonalnym i dynamicznym środowisku; 	atrakcyjne wynagrodzenie. Oczekujemy: 	aktualnego uprawnienia do wykonywania 
zawodu lekarza medycyny; 	ukończonej specjalizacji chirurg plastyczny; 	w przypadku innych preferowanych przez nas specjalizacji – 
chirurg, chirurg naczyniowy – ukończonej specjalizacji bądź bycia w trakcie specjalizacji; 	profesjonalizmu i doświadczenia popartego 
praktyką zawodową; 	empatii, życzliwości i nastawienia na potrzeby Pacjenta; 	chęci rozwoju, dalszej nauki i poszerzania kompetencji 
w zakresie medycyny estetycznej; 	umiejętności pracy w zespole. 
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: kdm@klinikamiracki.pl  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinika Miracki s.c.

2018-06-20

CHIRURG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Chirurgiii Ogólnej

SOR

kontakt: 48 361 51 42
48 361 54 59

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20
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CHIRURG

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

oddział

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

UWAGI: Także lekarz chcący rozpocząć specjalizację. Pełny etat, umowa o pracę. W przypadku lekarzy chcących się specjalizować z 
neonatologii, medycyny rodzinnej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii i chorób wewnętrznych Szpital będzie negocjował dopłatę do 1 
godziny pracy (poza normalnym wynagrodzeniem i płatnymi godzinami dyżurowymi).

2018-06-20

CHIRURG

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

CHIRURG

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub posiadający staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma 
zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła 
atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

CHIRURG

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: LEKARZ NA STANOWISKO KIEROWNIKA Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć posiadający specjalizację lub będący w trakcie 
specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, 
anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadający staż pracy w 
wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 
medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne 
warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

CHIRURG

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Chirurgiii Ogólnej

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w rehabilitacji med. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-05-25

CHIRURG

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział, Poradnia

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25
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CHIRURG

Grupa EMC Szpitale
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Oddział/Poradnia

kontakt: tel. +48 668 638 927 Dyrektor Szpitala
edyta.kisielinska-watrak@emc-sa.pl

UWAGI: Pełen etat/niepełny etat w zależności od preferencji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. Oferujemy: 	formę zatrudnienia do 
uzgodnienia w zależności od preferencji; 	atrakcyjne warunki finansowe; 	udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach 
wewnętrznych, 	udział w konferencjach w kraju i za granicą; 	możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy; 	możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji; 	samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na 
najwyższym poziomie; 	możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne.

*2018-05-24

CHIRURG DZIEC.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

oddział

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

UWAGI: Także lekarz chcący rozpocząć specjalizację. Pełny etat, umowa o pracę. W przypadku lekarzy chcących się specjalizować z 
neonatologii, medycyny rodzinnej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii i chorób wewnętrznych Szpital będzie negocjował dopłatę do 1 
godziny pracy (poza normalnym wynagrodzeniem i płatnymi godzinami dyżurowymi).

2018-06-20

CHIRURG DZIEC.

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub posiadający staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma 
zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła 
atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

CHIRURG DZIEC.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Aleksandrowicza 5

Oddział Chirurgii Dziecięcej

kontakt: 48 361 39 00 dyrekcja
48 361 49 05 kadry

UWAGI: Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, pełny wymiar czasu pracy. Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub chcący się 
specjalizować w chirurgii dziec.

2018-05-11

CHIRURG NACZYNIOWY

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Chirurgiii Naczyniowej

kontakt: 48 361 51 42
48 361 54 59

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

CHIRURG NACZYNIOWY

NZOZ Vivamed Jadwiga Miecz 
Warszawa, ul. Zamiejska 17

Poradnia

kontakt: +48 604 422 988 
info@vivamed.com.pl

UWAGI: Umowa o współpracy, umowa zlecenie /do uzgodnienia

2018-06-07
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CHOROBY PŁUC

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

oddział

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

UWAGI: Pełny etat, umowa o pracę. Także lekarz chcący rozpocząć specjalizację. W przypadku lekarzy chcących się specjalizować z 
neonatologii, medycyny rodzinnej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii i chorób wewnętrznych Szpital będzie negocjował dopłatę do 1 
godziny pracy (poza normalnym wynagrodzeniem i płatnymi godzinami dyżurowymi).

2018-06-20

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.

2018-06-04

CHOROBY PŁUC

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 
Warszawa, ul. Płocka 26

Klinika Chorób Płuc

kontakt: tel. 48 224 312 451
e-mail: instytut@igichp.edu.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilnoprawna.

2018-06-01

CHOROBY PŁUC

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Otwock, ul. Narutowicza 80

Oddział

kontakt: tel. 22 3444 64 00
sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę.

*2018-05-18

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.

2018-05-16

CHOROBY PŁUC

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Aleksandrowicza 5

Oddział Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej

kontakt: 48 361 39 00 dyrekcja
48 361 49 05 kadry

UWAGI: Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, pełny wymiar czasu pracy.  Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub chcący się 
specjalizować w pulmonologii.

2018-05-11

CHOROBY WEWN.

SP ZZOZ w Przasnyszu
Sadowa 9

Oddział Chorób Wewnętrznych

kontakt: tel. 29 75 34 318 lub 351
szpitalprzasnysz@o2.pl

UWAGI: KONKURS OFERT PRACY dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób  legitymujących się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy na 3 lata. Z warunkami konkursu można zapoznać się w 
siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, ul Sadowa 9, w sekcji kadr i płac, I piętro, pokój 118 w godz. 7.30-15.000, tel. 29 753 43 51. 
TERMIN  SKŁADANIA OFERT upływa 27 CZERWCA 2018 r. o godz.10.00.

2018-06-21
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CHOROBY WEWN.

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

Oddział I wewnętrzny

kontakt: Osoby zainteresowane zapraszamy do 
przesyłania aplikacji z dopiskiem 
„LEKARZ” na adres email: 
rekrutacja@wolski.med.pl  
Szczegółowych tel. 22 38 94 888 kadry
664-032-024 ordynator

UWAGI: Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania aplikacji z dopiskiem „LEKARZ” na adres email: rekrutacja@wolski.med.pl  
Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr  tel. 22 38 94 888 
lub Ordynator: 664-032-024. 	Pozostajemy otwarci na lekarzy bez  lub w trakcie specjalizacji.

2018-06-21

CHOROBY WEWN.

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Chorób Wewnętrznych

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

CHOROBY WEWN.

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

POZ- poradnie na terenie Warszawy

kontakt: 502 202 202

UWAGI: Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia i pracy.

2018-06-20

CHOROBY WEWN.

Powiatowy Zakład opieki zdrowotnej
Starachowice, ul. Radomska 70

POZ

kontakt: tel. 41 273 91 13
info@szpital.starachowice.pl

UWAGI: Etat. Forma umowy do uzgodnienia. Stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego.

2018-06-19

CHOROBY WEWN.

Grupa Zdrowie 
Płońsk, ul. Sienkiewicza 7

POZ

kontakt: tel. 660 486 100
biuro@grupazdrowie.pl

UWAGI: Lekarz internista lub lekarz medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji (lekarz chcący podjąć pracę w POZ) lub lekarzy 
dowolnej specjalizacji mogący pracować w POZ. Miejsce pracy: Płońsk i okolice Płońska. Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy o 
pracę do uzgodnienia.

*2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Szpital Praski
Warszawa, al. Solidarności 67

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziaøami

kontakt: 22 619 15 65, 22 555 12 47, 48
molszewski@szpitalpraski.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub  chcący się specjalizować w tym zakresie. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

SONOMED
Wyszków, ul. Pułtuska 27

POZ

kontakt: tel. 512 616 673
biuro.sonomed@gmail.com

UWAGI: Warunki do uzgodnienia. Moæ liwoßc zbierania deklaracji do NFZ.

2018-06-13
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CHOROBY WEWN.

Miejski Samodzielny Publiczny ZOZ w Kobyłce
Kobyłka, ul. Żymirskiego 2

POZ dla Dorosłych

kontakt: 22 786 22 40
22 786 00 61

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Mehoffera 72/74

ZOL

kontakt: 22 811 06 88 w. 193
kadry@scol.warszawa.pl

UWAGI: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie zatrudni internistów, także lekarzy w trakcie specjalizacji, która posiada moduł 
internistyczny. Elastyczny czas pracy pomiędzy 8.00-20.00. Pracujemy w zgranym zespole lekarskim. Nasi pacjenci mają 40 i mniej 
pkt wg skali Barthel, wymagają 2-krotnego badania/tydz. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie swojego CV na adres: 
kadry@scol.warszawa.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr (22) 811 06 88 w. 189. Więcej informacji: https://www.scol.warszawa.pl/

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
Szpital Kolejowy w Pruszkowie
ul. Warsztatowa 1

Oddział Chorób Wewnętrznych

kontakt: 22 770 93 70 Ordynator Oddziału 
Chorób Wewn.
22 770 94 90 - Dyrektor ds.. 
Medycznych
praca@szpk.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Umowa o pracę lub kontrakt.

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych

kontakt: 22 508 10 22 – Sekcja Kadr
zofia.felczak@cskmswia.pl

UWAGI: Internista do pracy w oddziale chorób wewnętrznych o profilu pulmonologicznym lub alergologicznym. Klinika poszukuje również 
lekarza rezydenta chorób wewnętrznych. Wszelkie podspecjalizacje mile widziane. Klinika dysponuje własną pracownią 
brochoskopii, pracownią badań czynnościowych układu oddechowego, USG, pracownią diagnostyki alergologicznej. Klinika 
prowadzi program leczenia astmy ciężkiej lekami biologicznymi, odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych, szybką diagnostykę 
pulmonologiczną.

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

kontakt: 22 508 10 22 – Sekcja Kadr
22 508 12 40 – Klinika
zofia.felczak@cskmswia.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub pragnący rozpocząć specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych. Pełny wymiar 
czasu pracy, rodzaj umowy do uzgodnienia.

2018-06-13

CHOROBY WEWN.

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13
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CHOROBY WEWN.

PULS Sp. z o. o. Przychodnia Lekarska
Mrozy, ul. Willowa 12

kontakt: tel. 506 098 052
puls@g.pl

UWAGI: Może byc lekarz w trakcie specjalizacji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. W razie potrzeby  oferujemy (nieodpłatnie) 
mieszkanie.

2018-06-12

CHOROBY WEWN.

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

POZ

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

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

2018-06-08

CHOROBY WEWN.

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Al. Jana Pawła II 82

Łódź, oddział Manufaktura

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podac 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: 	wykształcenie kierunkowe,	minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, 	zdolności interpersonalne połączone z wysoką 
kulturą osobistą, 	znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym 
się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej, 	opiekę medyczn, 	program sptowy. Wymiar czasu pracy do 
uzgodnienia.

2018-06-07

CHOROBY WEWN.

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
ul. Ciupagi 1

Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu

kontakt: tel. 22 32 17 612 - kadry
tel. 609 244 001 - kierownik 
ambulatorium

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w godzinach pracy 
administracji tj. 08.00-16.00. Umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenia (do uzgodnienia).

2018-06-07

CHOROBY WEWN.

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: LEKARZ NA STANOWISKO KIEROWNIKA Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć posiadający specjalizację lub będący w trakcie 
specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, 
anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadający staż pracy w 
wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 
medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne 
warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06
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CHOROBY WEWN.

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub posiadający staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma 
zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła 
atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Przychodnia Lekarska, ul. Dąbrowskiego 75 a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Możliwe również zatrudnienie lekarza bez specjalizacji, ale konieczne jest prowadzenie list pacjentów zgodnie z wymogami NFZ) 
warunki współpracy do uzgodnienia, najchętniej 3-5 dni w tygodniu. Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca, www.zozmokotow.pl, w której znajdziecie Państwo aktualne rekrutacje w SZPZLO 
Warszawa-Mokotów. Aplikacji na ogłoszenie dokonujecie Państwo przesyłając CV na adres mailowy do naszego wewnętrznego 
systemu co umożliwi nam rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kilkoma ofertami pracy, prosimy o 
przysłanie zgłoszenia na każdą z tych ofert oddzielnie.

*2018-06-01

CHOROBY WEWN.

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Przychodnia Lekarska, ul.Dąbrowskiego 75 a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: KIEROWNIK PRZYCHODNI DLA DOROSŁYCH. Oferujemy: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat lub kontrakt. 
Doświadczenie zawodowe i wymagania: 	wykształcenie wyższe na kierunku lekarskim, 	aktualne Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza, 	lekarz posiadający tytuł specjality, 	mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 	niezbędna 
biegła obsługa komputera, środowiska Windows oraz urządzeń biurowych, 	niezbędna dobra organizacja i dyscyplina pracy, 	osoba 
zorientowana na efektywną pracę,	wysoka kultura osobista.
Opis stanowiska: 	odpowiedzialność za funkcjonowani  Przychodni Lekarskiej dla Dorosłych (AOS+POZ+USG) pod względem 
lekarskim, administracyjnym i gospodarczym, 	odpowiedzialność za koszty podległych komórek organizacyjnych, 	zarządzanie blisko 
20-sto osobowym zespołem, 	zapewnienie wysokiego poziomu obsługi pacjenta, 	praca na stanowisku lekarza POZ dla Dorosłych w 
wymiarze co najmniej 1/2 etatu w Przychodni Lekarskiej ul. Kolegiackiej 3.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@zozmokotow.pl z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

2018-06-01

CHOROBY WEWN.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 
Warszawa, ul. Płocka 26

Klinika Chorób Płuc

kontakt: tel. 48 224 312 451
e-mail: instytut@igichp.edu.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub umowa cywilnoprawna.

2018-06-01

CHOROBY WEWN.

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

CHOROBY WEWN.

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25
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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.

2018-05-25

CHOROBY WEWN.

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Chorób Wewnętrznych 

i/lub POZ, NPL

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w internie. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-25

CHOROBY WEWN.

Grupa EMC Szpitale
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Oddział/Poradnia

kontakt: tel. +48 668 638 927 Dyrektor Szpitala
edyta.kisielinska-watrak@emc-sa.pl

UWAGI: Pełen etat/niepełny etat w zależności od preferencji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. Oferujemy: 	formę zatrudnienia do 
uzgodnienia w zależności od preferencji; 	atrakcyjne warunki finansowe; 	udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach 
wewnętrznych, 	udział w konferencjach w kraju i za granicą; 	możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy; 	możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji; 	samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na 
najwyższym poziomie; 	możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne.

*2018-05-24

CHOROBY WEWN.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

- POZ - poradnie na terenie Żoliborza i Bielan

- NPL - ul. Szajnochy 8

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18

CHOROBY WEWN.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Otwock, ul. Narutowicza 80

Oddział

kontakt: tel. 22 3444 64 00
sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę.

*2018-05-18

CHOROBY WEWN.

Centrum Medyczne RAJMEDICA
Tłuszcz, ul. Warszawska 11

POZ

kontakt: tel. 29 742 01 17
602 455 964

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-05-18

CHOROBY WEWN.

SPZZOZ w Ostrowii Mazowieckiej, 
Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Dubois 68

Oddział

kontakt: SPZZOZOM@WP.PL
29 74 637 73

UWAGI: Dyżury. Cały etat.  Umowa cywilnoprawna.

2018-05-18
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CHOROBY WEWN.

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

SOR

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

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

2018-05-16

CHOROBY WEWN.

NZOZ MED-CENTRUM s.c.
Warszawa, ul. Bednarska 8

POZ

kontakt: tel. 606 112 306

UWAGI: Mała poradnia. Wymiar czasu pracy godzinowy. Umowa do uzgodnienia.

2018-05-14

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.

2018-05-11

CHOROBY WEWN.

SPZZOZ w Sierpcu
Sierpc, ul. Słowackiego 32

Oddział Chorób Wewnętrznych + POZ

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

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-11

CHOROBY WEWN.

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

Przychodnia Wilanów

kontakt: 505 634 650
biuro@przychodniawilanow.pl

UWAGI: TAKŻE DZIECIĘCY.Wymiar czasu pracy niepełny, kontrakt. Oferujemy: elektroniczną dokumentację medyczną, współpracę w 
przyjaznej atmosferze, PRACĘ DODATKOWĄ - dni i godziny do uzgodnienia.

2018-05-11

CHOROBY WEWN.

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o o.
Siedlce, ul. Niklowa 9

Sieć przychodni na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

kontakt: kadry@centrum.med.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji.

2018-05-11

CHOROBY WEWN.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

ul. Warsztatowa 1

Oddział Kardiologiczny, Poradnia Kardiologiczna

kontakt: 22 770 94 90 – Dyrektor ds. 
Medycznych
22 770 94 01 – Ordynator Oddziału 
Kardiologii 
22 770 94 07 – Sekretariat Oddziału 

UWAGI: Umowa o pracę lub kontrakt. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-05-11
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CHOROBY WEWN.

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Łomża, ul. Kard. Wyszyńskiego 9

kontakt: tel. 862 166 556
sekretariat@medycynalomza.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Lekarzom oferujemy: 	komfortowe warunki prac; 	możliwość stabilnej pracy i 
rozwoju zawodowego; 	szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.); 	możliwość realizacji 
badań naukowych; 20180510	możliwość realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej.

*2018-05-10

CHOROBY WEWN.

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

Oddział Chorób Wewnętrznych

kontakt: wanda.wasilewska@cmradzymin.pl
502 687 443

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

2018-05-09

CHOROBY WEWN.

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

POZ

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

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.

2018-05-07

CHOROBY ZAKAŹNE

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

oddział

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

UWAGI: Także lekarz chcący rozpocząć specjalizację. Pełny etat, umowa o pracę.

2018-06-20

CHOROBY ZAKAŹNE

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Chorób Zakaźnych

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

CHOROBY ZAKAŹNE

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. Możliwość specjalizacji.

2018-06-04
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DERMATOLOG

Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek-
Miracka
Bielawa, ul. Czesława Niemena 3

WARSZAWA:

Klinika Miracki, Al. Wilanowska 67, 

Klinika Miracki, ul. Królewska 18, 

Klinika Miracki, Al. KEN 54

kontakt: kdm@klinikamiracki.pl

UWAGI: Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z 
najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów. Naszą największą siłą są 
ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze 
wartości. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem.
Jeżeli ważne są dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas.
Oferujemy: pakiet szkoleń i warsztatów zabiegowych; dodatkowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych lekarzy praktyków i 
światowe autorytety w dziedzinie medycy estetycznej; dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny 
estetycznej; współpracę z liderami branży; wymianę doświadczeń i intensywny rozwój zawodowy; udział w pionierskich projektach i 
badaniach medycznych; pracę w ambitnym, profesjonalnym i dynamicznym środowisku; atrakcyjne wynagrodzenie. Oczekujemy:
aktualnego uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny; ukończonego szkolenia specjalizacyjnego bądź bieżącego 
uczestnictwa w szkoleniu; dodatkowych certyfikatów uprawniających do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej,
ukończenie podyplomowej szkoły medycyny estetycznej będzie dodatkowym atutem; profesjonalizmu i doświadczenia popartego 
praktyką zawodową; empatii, życzliwości i nastawienia na potrzeby Pacjenta; chęci rozwoju, dalszej nauki i poszerzania kompetencji 
w zakresie medycyny estetycznej; umiejętności pracy w zespole.
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: kdm@klinikamiracki.pl  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinika Miracki s.c.

2018-06-20

DERMATOLOG

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

Poradnia

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Kontrakt, umowa cywilnoprawna. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-06-20

DERMATOLOG

Mazowiecka Organizacja Medyczna sp. z o. o.
Przychodnia Słoneczna
Radom, ul. Staroopatowska 1a

kontakt: kadry@wsh.net.pl
601 166 336

UWAGI: Podejmiemy współpracę w zakresie przyjęć pacjentów komercyjnych.

2018-06-20

DERMATOLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Klinika Dermatologii

kontakt: 22 508 18 13 – Klinika
zofia.felczak@cskmswia.pl
irena.walecka@cskmswia.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, rodzaj umowy do uzgodnienia.

2018-06-13

DERMATOLOG

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

DERMATOLOG

Centrum Medyczne Bonifratrów
Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

POZ

kontakt: tel. 22 390 33 38, 570 968 954
m.dziekanska@bonifratrzy.warszawa.pl

UWAGI: STOSUJEMY BARDZO ELASTYCZNY SYSTEM  WYNAGRADZANIA - DO USTALENIA W RAMACH INDYWIDUALNYCH 
NEGOCJACJI.

2018-06-07
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DERMATOLOG

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.

2018-05-25

DERMATOLOG

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

DERMATOLOG

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa. Parking. Miła atmosfera pracy.

*2018-05-22

DERMATOLOG

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18

DERMATOLOG

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Poradnia specjalistyczna, ul. Kochowskiego 4

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
renata.kondratowicz@spzzlo.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia, wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy do uzgodnienia

2018-05-18

DERMATOLOG

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

Przychodnia Wilanów

kontakt: 505 634 650
biuro@przychodniawilanow.pl

UWAGI: TAKŻE DZIECIĘCY. Wymiar czasu pracy niepełny, kontrakt. Oferujemy: elektroniczną dokumentację medyczną, współpracę w 
przyjaznej atmosferze, PRACĘ DODATKOWĄ - dni i godziny do uzgodnienia.

2018-05-11
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DERMATOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

DERMATOLOG DZIEC.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Poradnia specjalistyczna (dziecięca)

ul. Kochowskiego 4

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18

DIABETOLOG

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

DIABETOLOG

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

DIABETOLOG

NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowa Rodzina
Warszawa Bemowo, ul. Pełczyńskiego 22 J

NZOZ

kontakt: kontakt@przychodniabemowo.pl

UWAGI: 2-3 godziny w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontrakt cywilno-prawny.

2018-05-18

DIABETOLOG

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18
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DIABETOLOG

Centrum Medyczne Damiana
Warszawa, pl. Konesera 1, 
(Praga Północ)

kontakt: rekrutacja@damian.pl 
tel: 602 295 095	 Wioletta Wróbel

UWAGI: W związku z rozbudową Centrum Medycznego Damiana, poszukujemy lekarzy o różnych specjalizacjach. Jeśli są Państwo 
zainteresowani podjęciem współpracy w nowo otwieranym przez nas Centrum Medycznym zachęcamy do aplikowania. Nie muszą 
Państwo wysyłać swojego CV. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Rodzaj umowy: kontrakt gospodarczy, umowa zlecenie.
Oczekiwania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętność obsługi komputera; umiejętności 
interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta. 
Oferujemy: możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji; pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej 
atmosferze.
Oto bezpośredni link do aplikacji, nie musza Państwo zostawiać swojego CV: 
system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=55a3d8ff58364aafa6c02556f07f473d

*2018-05-18

ENDOKRYNOLOG

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Oddział wewnętrzny - Poradnia Endokrynologiczna

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

UWAGI: Około 12 godzin tygodniowo. Umowa kontraktowa. Bardzo dobra stawka kontraktowa za 1 godzinę.

2018-06-20

ENDOKRYNOLOG

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

Poradnia

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Kontrakt, umowa cywilnoprawna. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-06-20

ENDOKRYNOLOG

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

ENDOKRYNOLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Poradnia Endokrynologiczna

kontakt: 22 508 18 02 – Sekcja Kadr
22 508 14 09 – Klinika Chor. Wewn., 
Endokrynologii
zofia.felczak@cskmswia.pl
edward.franek@cskmswia.pl

UWAGI: Może być lekarz po 2 roku specjalizacji. Pełny wymiar czasu pracy, rodzaj umowy do uzgodnienia.

2018-06-13

ENDOKRYNOLOG

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Ochota, ul. Grójecka 132

kontakt: Magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodnieni. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

2018-06-13

ENDOKRYNOLOG

Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza BIOMED
Warszawa, ul. Dantego 7/68

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

UWAGI: Bardzo dobre warunki wynagrodzenia 60-40%, placówka na Bielanach w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metro Wawrzyszew.

2018-06-13
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ENDOKRYNOLOG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

ENDOKRYNOLOG

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. Możliwość specjalizacji.

2018-06-04

ENDOKRYNOLOG

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

ENDOKRYNOLOG

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa. Parking. Miła atmosfera pracy.

*2018-05-22

ENDOKRYNOLOG

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18

ENDOKRYNOLOG

NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowa Rodzina
Warszawa Bemowo, ul. Pełczyńskiego 22 J

NZOZ

kontakt: kontakt@przychodniabemowo.pl

UWAGI: 2-3 godziny w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontrakt cywilno-prawny.

2018-05-18

ENDOKRYNOLOG

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Przychodnia ul. Szajnochy 8

kontakt: 22 832 22 60 
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18
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ENDOKRYNOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Warszawa Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podac 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: 	wykształcenie kierunkowe	zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, 	znajomość języka 
angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy: 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
	opiekę medyzną, program sportowy.

*2018-05-17

ENDOKRYNOLOG

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

Poradnia

kontakt: wanda.wasilewska@cmradzymin.pl
502 687 443

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-09

ENDOKRYNOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

ENDOKRYNOLOG DZIEC.

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

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).

2018-05-16
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FLEBOLOG

Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek-
Miracka
Bielawa, ul. Czesława Niemena 3

WARSZAWA:

Klinika Miracki, Al. Wilanowska 67, 

Klinika Miracki, ul. Królewska 18, 

Klinika Miracki, Al. KEN 54

kontakt: kdm@klinikamiracki.pl

UWAGI: Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z 
najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów. Naszą największą siłą są 
ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze 
wartości. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem.
Jeżeli ważne są dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas.
Oferujemy: pakiet szkoleń i warsztatów zabiegowych; dodatkowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych lekarzy praktyków i 
światowe autorytety w dziedzinie medycy estetycznej; dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny 
estetycznej; współpracę z liderami branży; wymianę doświadczeń i intensywny rozwój zawodowy; udział w pionierskich projektach i 
badaniach medycznych; pracę w ambitnym, profesjonalnym i dynamicznym środowisku; atrakcyjne wynagrodzenie. Oczekujemy:
aktualnego uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny; ukończonego szkolenia specjalizacyjnego bądź bieżącego 
uczestnictwa w szkoleniu; dodatkowych certyfikatów uprawniających do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej,
ukończenie podyplomowej szkoły medycyny estetycznej będzie dodatkowym atutem; profesjonalizmu i doświadczenia popartego 
praktyką zawodową; empatii, życzliwości i nastawienia na potrzeby Pacjenta; chęci rozwoju, dalszej nauki i poszerzania kompetencji 
w zakresie medycyny estetycznej; umiejętności pracy w zespole.
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: kdm@klinikamiracki.pl  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinika Miracki s.c.

2018-06-20

GASTROLOG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Możliwość wykonywania endoskopii.

2018-06-13

GASTROLOG

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

GASTROLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii

kontakt: 22 508 10 22 – Sekcja Kadr
22 508 12 40 – Klinika
zofia.felczak@cskmswia.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, rodzaj umowy do uzgodnienia.

2018-06-13

GASTROLOG

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

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

UWAGI: Poradniai wykonywanie badań endoskopowych (kolonoskopia, gastroskopia). Etat - okres próbny, czas określony, możliwość 
kontraktu. Warunki wynagrodzenia do ustalenia.

2018-06-08

GASTROLOG

SPZOZ Warszawa-Białołęka
Warszawa, ul. Milenijna 4

Poradnia Gastrologiczna

kontakt: 22 519 33 87 w godz. 8.00-15.35
kadry@zozbialoleka.waw.pl

UWAGI: Praca w Poradni Gastrologicznej: udzielanie porad oraz wykonywanie badań endoskopowych. Proszę o przesłanie swojego CV na 
maila. Godziny pracy - minimum raz w tygodniu, co najmniej 6 godzin.

2018-06-07
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GASTROLOG

Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska
Warszawa, ul. Nowy Świat 58a

Poradnia

kontakt: 515 004 002

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

*2018-05-11

GASTROLOG

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

Poradnia

kontakt: wanda.wasilewska@cmradzymin.pl
502 687 443

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-09

GASTROLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Gastrolog do endoskopii. Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na 
nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do 
uzgodnienia. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi.

2018-05-07

GERIATRA

Grupa EMC Szpitale
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Oddział/Poradnia

kontakt: tel. +48 668 638 927 Dyrektor Szpitala
edyta.kisielinska-watrak@emc-sa.pl

UWAGI: Pełen etat/niepełny etat w zależności od preferencji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. Oferujemy: 	formę zatrudnienia do 
uzgodnienia w zależności od preferencji; 	atrakcyjne warunki finansowe; 	udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach 
wewnętrznych, 	udział w konferencjach w kraju i za granicą; 	możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy; 	możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji; 	samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na 
najwyższym poziomie; 	możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne.

*2018-05-24

GINEKOLOG

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

Centrum Medyczne

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Lekarz wykonujący badania prenatalne: przezierność karkowa, USG, KTG, PAPPA. Wymagania: 	doświadczenie na stanowisu; 
	doskonała organizacja pracy własnej jak i współpracującego zespołu; 	zorientowanie na pacjenta/klienta zewnętrznego i 
wewnętrznego; 	wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych. Warunki do uzgodnienia.

2018-06-20
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GINEKOLOG

Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek-
Miracka
Bielawa, ul. Czesława Niemena 3

WARSZAWA:

Klinika Miracki, Al. Wilanowska 67, 

Klinika Miracki, ul. Królewska 18, 

Klinika Miracki, Al. KEN 54

kontakt: kdm@klinikamiracki.pl

UWAGI: Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z 
najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów. Naszą największą siłą są 
ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze 
wartości. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem.
Jeżeli ważne są dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas.
Oferujemy: pakiet szkoleń i warsztatów zabiegowych; dodatkowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych lekarzy praktyków i 
światowe autorytety w dziedzinie medycy estetycznej; dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny 
estetycznej; współpracę z liderami branży; wymianę doświadczeń i intensywny rozwój zawodowy; udział w pionierskich projektach i 
badaniach medycznych; pracę w ambitnym, profesjonalnym i dynamicznym środowisku; atrakcyjne wynagrodzenie. Oczekujemy:
aktualnego uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny; ukończonego szkolenia specjalizacyjnego bądź bieżącego 
uczestnictwa w szkoleniu; dodatkowych certyfikatów uprawniających do wykonywania zabiegów medycyny estetycznej,
ukończenie podyplomowej szkoły medycyny estetycznej będzie dodatkowym atutem; profesjonalizmu i doświadczenia popartego 
praktyką zawodową; empatii, życzliwości i nastawienia na potrzeby Pacjenta; chęci rozwoju, dalszej nauki i poszerzania kompetencji 
w zakresie medycyny estetycznej; umiejętności pracy w zespole.
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: kdm@klinikamiracki.pl  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinika Miracki s.c.

2018-06-20

GINEKOLOG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Do prób wysiłkowych. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

GINEKOLOG

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

GINEKOLOG

Centrum Medyczne "DP MED" P.D. Chorążewicz
Jabłonna, ul. Modlińska 49

kontakt: 723 500 111
w.tryk@dpmed.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia - umowa zlecenie lub kontrakt. Elastyczne godziny pracy. Oferujemy: w pełni wyposażone gabinety 
specjalistyczne; pomoc w pracy wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego; pełną obsługę rejestracyjną pacjenta.

2018-06-07

GINEKOLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia lekarska: ul. Dąbrowskiego 75 a, ul. Soczi 1

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Niepełny wymiar zatrudnienia: raz w tygodniu, 4 godziny.

2018-06-01
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GINEKOLOG

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

GINEKOLOG

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

GINEKOLOG

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Poradnia

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w ginekologii. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-25

GINEKOLOG

Lecznica Demeter
Warszawa, ul. Białostocka 7

Poradnia Specjalistyczna ul. Białostocka 7 - Praga

lub ul. Potocka 14 - Żoliborz

kontakt: tel. 602 693 861
info@demeter.com.pl

UWAGI: Wymagany crtyfikat FMF. Praca 1-3 x w tygodniu w ramach zarejestrowanej praktyki lekarskiej (działalność gospodarcza), ew. 
umowa zlecenie. Może być lekarz stażysta po 3 roku stażu. Umowa z prywatnymi ubezpieczycielami oraz prywatni pacjenci.

2018-05-25

GINEKOLOG

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: USG. Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa.

2018-05-22

GINEKOLOG

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36

poradnie podległe SZPZLO Warszawa-Ochota

kontakt: k.wareluk@szpzlo-ochota.pl

UWAGI: Warunki do uzgodnienia.

*2018-05-18

GINEKOLOG

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18
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GINEKOLOG

Centrum Medyczne "Przy Parku"
Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18

kontakt: 22 658 20 00
503 784 910
biuro@cmprzyparku.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia. Rodzaj umowy - zlecenie/kontrakt.

2018-05-18

GINEKOLOG

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Przychodnia Łomianki, ul. Szpitalna 6

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
renata.kondratowicz@spzzlo.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia, wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

2018-05-18

GINEKOLOG

SPZZOZ w Ostrowii Mazowieckiej, 
Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Dubois 68

Oddział

kontakt: SPZZOZOM@WP.PL
29 74 637 73

UWAGI: Dyżury. Umowa cywilnoprawna

2018-05-18

GINEKOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

Warszawa Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podać 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska; 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 oraz elastyczny system zatrudnienia.

*2018-05-17

GINEKOLOG

Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska
Warszawa, ul. Nowy Świat 58a

Poradnia

kontakt: 515 004 002

UWAGI: Ginekolog wykonujący USG. Warunki współpracy do uzgodnienia.

*2018-05-11

GINEKOLOG

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-11

GINEKOLOG

Powiatowe Centrum Medyczne
Grójec, ul. P. Skargi 10

Oddział

kontakt: tel. 889 867 477 Paweł Radwański
sekretariat@pcmg.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia.

*2018-05-11
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GINEKOLOG

NZOZ SALUS
Mroków, ul. Górskiego 15
woj. mazowieckie, gmina Lesznowola

Poradnia Ginekologiczna NZOZ SALUS, 

Ośrodek Zdrowia w Magdalence, ul. Słoneczna 273

kontakt: tel. 600 800 591, 600 299 689, 
salus.medycyna@onet.eu

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Wymiar czasu pracy - trzy dni w tygodniu po cztery godziny, w tym jeden dzień w godzinach 
14.00-18.00. 	Umowa cywilno-prawn. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie położnictwa i 
ginekologii. Wizyty komercyjne. Wykonywanie badań USG ginekologicznych, zarówno w ramach realizacji umowy z NFZ jak i 
komercyjnie.

*2018-05-11

GINEKOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

HEMATOLOG

Centrum Medyczne Bonifratrów
Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

kontakt: tel. 22 390 33 38, 570 968 954
m.dziekanska@bonifratrzy.warszawa.pl

UWAGI: STOSUJEMY BARDZO ELASTYCZNY SYSTEM  WYNAGRADZANIA - DO USTALENIA W RAMACH INDYWIDUALNYCH 
NEGOCJACJI. GODZINY PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO USTALENIA. RODZAJ UMOWY DO UZGODNIENIA.

*2018-05-18

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.

2018-05-11

KARDIOCHIRURG

SP Centralny Szpital Kliniczny
Warszawa, ul. Banacha 1 a

Klinika Kardiochirurgii

kontakt: TEL. 22 599 21 41 - Sekretariat Kliniki
e-mail: kkc@spcsk.pl

UWAGI: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie zatrudni lekarzy specjalistów lub osoby 
pragnące specjalizować się w kardiochirurgii. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na 
adres e-mail: kkc@spcsk.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 599 21 41- Sekretariat Kliniki Kardiochirurgii.

*2018-05-18

KARDIOLOG

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

ul. Warsztatowa 1

Oddział Kardiologiczny, Poradnia Kardiologiczna

kontakt: 22 770 94 90 – Dyrektor ds. 
Medycznych
22 770 94 01 – Ordynator Oddziału 
Kardiologii 
22 770 94 07 – Sekretariat Oddziału 

UWAGI: Umowa o pracę lub kontrakt. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

2018-06-20
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KARDIOLOG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział KARDIOLOGII

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

KARDIOLOG

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice, ul. Radomska 70

Oddział Kardiologiczny

kontakt: tel. 41 273 91 13
info@szpital.starachowice.pl

UWAGI: Etat. Forma umowy do uzgodnienia. Stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego.

2018-06-19

KARDIOLOG

Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza BIOMED
Warszawa, ul. Dantego 7/68

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

UWAGI: USG narządów wewnętrznych, Doppler. Bardzo dobre warunki wynagrodzenia 60-40%, placówka na Bielanach w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji Metro Wawrzyszew.

2018-06-13

KARDIOLOG

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

Placówki na terenie całej Polski

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Centrum Medyczne Medrun, należące do grupy Scanmed SA zaprasza do współpracy lekarza kardiologa z doświadczeniem w 
wykonywaniu echa serca u dzieci oraz USG pediatrycznego, warunki do uzgodnienia. Wymagania: 	doświadczenie na stanowisk; 
	doskonała organizacja pracy własnej jak i współpracującego zespołu; 	zorientowanie na pacjenta/klienta zewnętrznego i 
wewnętrznego; 	wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

2018-06-06

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.

2018-06-04

KARDIOLOG

NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowa Rodzina
Warszawa Bemowo, ul. Pełczyńskiego 22 J

NZOZ

kontakt: kontakt@przychodniabemowo.pl

UWAGI: 2-3 godziny w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontrakt cywilno-prawny.

2018-05-18

KARDIOLOG DZIEC.

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).

2018-06-01
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KARDIOLOG DZIEC.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Przychodnia ul. Kochowskiego 4

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18

KARDIOLOG DZIEC.

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

Warszawa Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podać 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Lekarz wykonujący badanie echo serca. Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska; 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 oraz 
elastyczny system zatrudnienia.

*2018-05-17

LARYNGOLOG

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

Poradnia

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Kontrakt, umowa cywilnoprawna. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-06-20

LARYNGOLOG

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

LARYNGOLOG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

LARYNGOLOG

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

LARYNGOLOG

NZOZ Vivamed Jadwiga Miecz 
Warszawa, ul. Zamiejska 17

Poradnia

kontakt: +48 604 422 988 
info@vivamed.com.pl

UWAGI: Umowa o współpracy, umowa zlecenie /do uzgodnienia

2018-06-07
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LARYNGOLOG

Przychodnia Lekarska MediSpace
Warszawa, ul. Spokojna 5

kontakt: 728 830 527
rekrutacja@medispace.pl

UWAGI: Minimalnie jeden dzień rano (np.8:00-13:00) oraz jeden dzień po południu (np. 15:00 – 20:00). Rodzaj umowy - preferowana własna 
działalność, ewentualnie umowa zlecenie. Oferujemy: dobrą lokalizację (okolice CH Arkadia), miłą atmosfera pracy.

2018-06-01

LARYNGOLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia ul. Jadźwingów 9

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: 2 dni po 4 godz. w tym 1 przedpołudnie obowiązkowe.
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca, www.zozmokotow.pl, w której znajdziecie Państwo aktualne rekrutacje w SZPZLO 
Warszawa-Mokotów. Aplikacji na ogłoszenie dokonujecie Państwo przesyłając CV na adres mailowy do naszego wewnętrznego 
systemu co umożliwi nam rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kilkoma ofertami pracy, prosimy o 
przysłanie zgłoszenia na każdą z tych ofert oddzielnie.

*2018-06-01

LARYNGOLOG

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Warszawa Białołęka - ul. Berensona 11

Oddział Warszawa Żoliborz - ul. Elbląska 14

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninia. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

2018-05-25

LARYNGOLOG

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

LARYNGOLOG

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Praca raz w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa.

2018-05-22

LARYNGOLOG

Centrum Medyczne RAJMEDICA
Tłuszcz, ul. Warszawska 11

kontakt: tel. 29 742 01 17
602 455 964

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-05-18
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LARYNGOLOG

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

Przychodnia Wilanów

kontakt: 505 634 650
biuro@przychodniawilanow.pl

UWAGI: TAKŻE DZIECIĘCY.Wymiar czasu pracy niepełny, kontrakt. Oferujemy: elektroniczną dokumentację medyczną, współpracę w 
przyjaznej atmosferze, PRACĘ DODATKOWĄ - dni i godziny do uzgodnienia.

2018-05-11

LARYNGOLOG

Centrum Medyczne "DP MED" P.D. Chorążewicz
Jabłonna, ul. Modlińska 49

kontakt: 723 500 111
w.tryk@dpmed.pl

UWAGI: Oferujemy:  w pełni wyposażone gabinety specjalistyczne.
Elastyczne godziny pracy. Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt. Pomoc w pracy wykwalifikowanego personelu 
pielęgniarskiego. Pełną obsługę rejestracyjną pacjenta.

2018-05-07

LARYNGOLOG DZIEC.

Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza
Warszawa, ul. Niekłańska 4/24

Oddział Otolaryngologiczny, Poradnia

kontakt: 22 672 78 42
rekrutacja@nieklanska.pl

UWAGI: Przeciętnie 48 godz./tydzień. Umowa o pracę lub kontrakt. Zatrudnimy lekarza gotowego rozpocząć specjalizację z neurologii 
dziecięcej.

2018-06-18

LARYNGOLOG DZIEC.

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

LARYNGOLOG DZIEC.

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).

2018-06-01

MED. ESTETYCZNA

Klinika Miracki s.c. Krzysztof Miracki, Karina Dudek-
Miracka
Bielawa, ul. Czesława Niemena 3

WARSZAWA:

Klinika Miracki, Al. Wilanowska 67, 

Klinika Miracki, ul. Królewska 18, 

Klinika Miracki, Al. KEN 54

kontakt: kdm@klinikamiracki.pl

UWAGI: Klinika Miracki to silna marka na rynku medycyny estetycznej. Wyróżniamy się doskonałym zespołem specjalistów, korzystaniem z 
najnowszych technologii i oraz całościowym podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia Pacjentów.  Naszą największą siłą są 
ludzie. W związku z rozwojem naszej firmy chcemy powiększyć zespół profesjonalistów – entuzjastów, którzy podzielają nasze 
wartości. Szkolimy, wspieramy, motywujemy, wsłuchujemy się w opinie i cieszymy się wspólnie każdym sukcesem. Jeżeli ważne są 
dla Ciebie najwyższe standardy pracy i życzliwa atmosfera, dołącz do nas. Oferujemy: 	pakiet szkoleń i warsztatów zabiegowyh;
	dodatkowe szkolenia prowadzone przez doświadczonych lekarzy praktyków i światowe autorytety w dziedzinie medycy estetycznej;
	dostęp do najnowocześniejszych technologii, produktów i urządzeń medycyny estetycznej; 	współpracę z liderami brany;
	wymianę doświadczeń i intensywny rozwój zawodoy; 	udział w pionierskich projektach i badaniach medycznych; 	pracę w ambitnym, 
profesjonalnym i dynamicznym środowisku; 	atrakcyjne wynagrodzenie. Oczekujemy: 	aktualnego uprawnienia do wykonywania 
zawodu lekarza medycyny; 	dyplomu ukończenia studiów podyplomowych medycyny estetycznej bądź bycia w trakcie studiów 
podyplomowych (medycyna estetyczna); 	ukończonej specjalizacji bądź bycia w trakcie specjalizacji, preferowane specjalizacje – 
medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, dermatolog, chirurg, chirurg naczyniowy, ginekolog, anestezjolog, endokrynolog; 	1-2 lata 
doświadczenia w wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej będzie dodatkowym atutem; 	dodatkowe certyfikaty z 
zakresu zabiegów medycyny estetycznej będą dodatkowym atutem; 	profesjonalizmu i doświadczenia popartego praktyką 
zawodową; 	empatii, życzliwości i nastawienia na potrzeby Pacjenta; 	chęci rozwoju, dalszej nauki i poszerzania kompetencji w 
zakresie medycyny estetycznej; 	umiejętności pracy w zespole. 
Prosimy o przesłanie swojego CV na adres: kdm@klinikamiracki.pl  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Klinika Miracki s.c.

2018-06-20
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MED. ESTETYCZNA

Medycyna Estetyczna Dr Ertuganow Sp. z o. o
Warszawa, ul. Popularna 19 lok. 2

kontakt: tel. 505 101 901
kontakt@medycynaestetyczna24.waw.pl

UWAGI: Czas pracy do ustalenia. Umowa o dzieło. Zapewniamy potrzebny sprzęt, narzędzia, preparaty.

*2018-06-06

MED. PRACY

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

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

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

2018-06-21

MED. PRACY

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

Poradnia

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Kontrakt, umowa cywilnoprawna. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-06-20

MED. PRACY

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice, ul. Radomska 70

kontakt: tel. 41 273 91 13
info@szpital.starachowice.pl

UWAGI: Etat. Forma umowy do uzgodnienia. Stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego.

2018-06-19

MED. PRACY

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Ochota, ul. Grójecka 132

kontakt: Magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodnieni. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

*2018-06-13

MED. PRACY

SPZOZ Warszawa-Ursynów
ul. Zamiany 13

kontakt: tel. 22 641 67 59 wew. 23 Anna Sobczyk

UWAGI: KONKURS OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w poradni med. pracy. Z 
warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie SPZOZ w pokoju nr 24 od pon. do pt. w godz. 8-14, tel. 22 641 67 59 wew. 
23. Umowa na 3 lata. Oferty należy składać w sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów do 22 CZERWCA br. do godz. 8.30.

*2018-06-13

MED. PRACY

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13
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MED. PRACY

Przychodnia Zakładowa
ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
Ostrołęka, ul. Elektryczna 5

Przychodnia Zakładowa

kontakt: barbara.majkowska@energa.pl

UWAGI: Główne zadania na stanowisku to: 	prowadzenie badań profilaktycznych (wstępnych, kontrolnych, okresowych); 	świadczenie usług 
medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla pracowników i emerytów; 	sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-
higienicznym Przychodni; 	współpraca z Kierownikiem Przychodni; 	współpraca ze służbą BHP w zakresie monitorowania stanowisk 
pracy. Od kandydatów oczekujemy: 	ukończonej specjalizacji z medycyny pracy (I lub II stopień).
Za dodatkowe atuty uznajemy: 	przyjazne podejście do pacjenta.
Oferujemy: 	możliwość dopasowania warunków pracy i płacy do indywidualnych potrzeb kandydata; 	elastyczne godziny pracy (7:00-
15:00) oraz możliwość rozszerzenia działalności; 	stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 	bogaty pakietświadczeń 
socjalnych; 	opiekę medyczną;	kartę Multisport;	zniżkę na energię elektryczną; 	premie okolicznościowe, roczne;	bogaty pakiet 
wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń; 	pomoc pielęgniarską i recepcyjną uzupełniającą pracę lekarza; 	przyjazną atmosferę;
	dodatek relokacyjny.

2018-05-25

MED. PRACY

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

MED. PRACY

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

MED. PRACY

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Orzecznik medycyny pracy. Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa. Parking. Miła atmosfera pracy.

*2018-05-22

MED. PRACY

Centrum Medyczne Damiana
Warszawa, pl. Konesera 1, 
(Praga Północ)

kontakt: rekrutacja@damian.pl 
tel: 602 295 095	 Wioletta Wróbel

UWAGI: W związku z rozbudową Centrum Medycznego Damiana, poszukujemy lekarzy o różnych specjalizacjach. Jeśli są Państwo 
zainteresowani podjęciem współpracy w nowo otwieranym przez nas Centrum Medycznym zachęcamy do aplikowania. Nie muszą 
Państwo wysyłać swojego CV. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Rodzaj umowy: kontrakt gospodarczy, umowa zlecenie.
Oczekiwania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętność obsługi komputera; umiejętności 
interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta. 
Oferujemy: możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji; pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej 
atmosferze.
Oto bezpośredni link do aplikacji, nie musza Państwo zostawiać swojego CV: 
system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=55a3d8ff58364aafa6c02556f07f473d

*2018-05-18
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MED. PRACY

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

Poradnia

kontakt: wanda.wasilewska@cmradzymin.pl
502 687 443

UWAGI: Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-09

MED. PRACY

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

MED. RATUNKOWA

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

SOR, ZPD

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

UWAGI: specjalista medycyny ratunkowej lub lekarz systemu. poszukujemy lekarzy na dyżury w SOR i Zakładzie Pomocy Doraźnej. Umowa 
cywilnoprawna. Szpitalny Oddział Ratunkowy (dyżury całodobowe lub w godz.15:35-8:00), Zakład Pomocy Doraźnej (dyżury 
całodobowe. Szpital atrakcyjne dopłaty do wynagrodzenia dla lekarzy chcących dodatkowo dyżurować w SOR, NPL, ZPD a 
specjalizujących się w tych dziedzinach, które pozwalają na dyżury w w/w komórkach organizacyjnych.

2018-06-20

MED. RATUNKOWA

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3

SOR

kontakt: 22 763 32 59/50
kadry@szpitalwolomin.pl

UWAGI: Lekarz na KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Umowa o pracę lub 
umowa cywilnoprawna. Wymagania: tytuł zawodowy lekarza, ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej, min. 8 lat 
pracy w zawodzie, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego, zdolności 
organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
umiejętność współpracy z podległym personelem.

2018-06-20

MED. RATUNKOWA

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

SOR

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

MED. RATUNKOWA

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12
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MED. RATUNKOWA

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub posiadający staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma 
zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła 
atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

MED. RATUNKOWA

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: LEKARZ NA STANOWISKO KIEROWNIKA Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć posiadający specjalizację lub będący w trakcie 
specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, 
anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadający staż pracy w 
wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 
medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne 
warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

MED. RATUNKOWA

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

SOR

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: 100 zł/godz.

2018-05-16

MED. RODZINNA

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

POZ- poradnie na terenie Warszawy

kontakt: 502 202 202

UWAGI: Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia i pracy.

2018-06-20

MED. RODZINNA

Grupa Zdrowie 
Płońsk, ul. Sienkiewicza 7

POZ

kontakt: tel. 660 486 100
biuro@grupazdrowie.pl

UWAGI: Lekarz internista lub lekarz medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji (lekarz chcący podjąć pracę w POZ) lub lekarzy 
dowolnej specjalizacji mogący pracować w POZ. Miejsce pracy: Płońsk i okolice Płońska. Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy o 
pracę do uzgodnienia.

*2018-06-13

MED. RODZINNA

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

21 czerwca 2018 Strona 37 z 73
* 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

Miejski Samodzielny Publiczny ZOZ w Kobyłce
Kobyłka, ul. Żymirskiego 2

POZ dla Dorosłych

POZ dla Dzieci

kontakt: 22 786 22 40
22 786 00 61

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

2018-06-13

MED. RODZINNA

SONOMED
Wyszków, ul. Pułtuska 27

POZ

kontakt: tel. 512 616 673
biuro.sonomed@gmail.com

UWAGI: Warunki do uzgodnienia. Moæ liwoßc zbierania deklaracji do NFZ.

2018-06-13

MED. RODZINNA

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Ochota, ul. Grójecka 132

kontakt: Magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninienia. 5 razy w tyg, godziny i wymiar czasu pracy do ustalenia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w 
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, 
miejsce parkingowe.

2018-06-13

MED. RODZINNA

PULS Sp. z o. o. Przychodnia Lekarska
Mrozy, ul. Willowa 12

kontakt: tel. 506 098 052
puls@g.pl

UWAGI: Umowa w zależności od preferencji lekarza. W razie potrzeby  oferujemy (nieodpłatnie) mieszkanie.

2018-06-12

MED. RODZINNA

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

POZ

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

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

2018-06-08

MED. RODZINNA

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
ul. Ciupagi 1

Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu

kontakt: tel. 22 32 17 612 - kadry
tel. 609 244 001 - kierownik 
ambulatorium

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w godzinach pracy 
administracji tj. 08.00-16.00. Umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenia (do uzgodnienia).

2018-06-07
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MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Przychodnia Lekarska, ul. Dąbrowskiego 75 a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: KIEROWNIK PRZYCHODNI DLA DOROSŁYCH. Oferujemy: umowa o pracę, wymiar czasu pracy: 1 etat lub kontrakt. 
Doświadczenie zawodowe i wymagania: 	wykształcenie wyższe na kierunku lekarskim, 	aktualne Prawo Wykonywania Zawodu 
Lekarza, 	lekarz posiadający tytuł specjality, 	mile widziane co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku, 	niezbędna 
biegła obsługa komputera, środowiska Windows oraz urządzeń biurowych, 	niezbędna dobra organizacja i dyscyplina pracy, 	osoba 
zorientowana na efektywną pracę,	wysoka kultura osobista.
Opis stanowiska: 	odpowiedzialność za funkcjonowani  Przychodni Lekarskiej dla Dorosłych (AOS+POZ+USG) pod względem 
lekarskim, administracyjnym i gospodarczym, 	odpowiedzialność za koszty podległych komórek organizacyjnych, 	zarządzanie blisko 
20-sto osobowym zespołem, 	zapewnienie wysokiego poziomu obsługi pacjenta, 	praca na stanowisku lekarza POZ dla Dorosłych w 
wymiarze co najmniej 1/2 etatu w Przychodni Lekarskiej ul. Kolegiackiej 3.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@zozmokotow.pl z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

2018-06-01

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Przychodnia Lekarska, ul. Dąbrowskiego 75 a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Możliwe również zatrudnienie lekarza bez specjalizacji, ale konieczne jest prowadzenie list pacjentów zgodnie z wymogami NFZ) 
warunki współpracy do uzgodnienia, najchętniej 3-5 dni w tygodniu. Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca, www.zozmokotow.pl, w której znajdziecie Państwo aktualne rekrutacje w SZPZLO 
Warszawa-Mokotów. Aplikacji na ogłoszenie dokonujecie Państwo przesyłając CV na adres mailowy do naszego wewnętrznego 
systemu co umożliwi nam rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kilkoma ofertami pracy, prosimy o 
przysłanie zgłoszenia na każdą z tych ofert oddzielnie.

*2018-06-01

MED. RODZINNA

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

MED. RODZINNA

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

POZ

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

UWAGI: Oferta do POZ.  Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-25

MED. RODZINNA

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Warszawa Białołęka - ul. Berensona 11

Oddział Warszawa Żoliborz - ul. Elbląska 14

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninia. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

2018-05-25

MED. RODZINNA

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

- POZ - poradnie na terenie Żoliborza i Bielan

- NPL - ul. Szajnochy 8

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18
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MED. RODZINNA

Centrum Medyczne RAJMEDICA
Tłuszcz, ul. Warszawska 11

POZ

kontakt: tel. 29 742 01 17
602 455 964

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-05-18

MED. RODZINNA

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36

poradnie podległe SZPZLO Warszawa-Ochota

kontakt: k.wareluk@szpzlo-ochota.pl

UWAGI: Warunki do uzgodnienia.

2018-05-18

MED. RODZINNA

NZOZ MED-CENTRUM s.c.
Warszawa, ul. Bednarska 8

POZ

kontakt: tel. 606 112 306

UWAGI: Mała poradnia. Wymiar czasu pracy godzinowy. Umowa do uzgodnienia.

2018-05-14

MED. RODZINNA

Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o. o.
w Siedlcach

sieć przychodni na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

kontakt: kadry@centrum.med.pl

UWAGI: Umowa i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia. Oferta dla lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji.
Sieć przychodni na Mazowszu i Lubelszczyżnie m.in. Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie, Wielgolas, Latowicz, Stanisławów, 
Pustelnik, Garwolin, Ceranów, Nur, Strachówka, Bielany, Siedlce, Łuków, Domanice, Żelechów, Seroczyn, Andrzejewo, Hołubla, 
Sterdyń.

2018-05-11

MED. RODZINNA

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Łomża, ul. Kard. Wyszyńskiego 9

kontakt: tel. 862 166 556
sekretariat@medycynalomza.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Lekarzom oferujemy: 	komfortowe warunki prac; 	możliwość stabilnej pracy i 
rozwoju zawodowego; 	szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.); 	możliwość realizacji 
badań naukowych; 20180510	możliwość realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej.

*2018-05-10

MED. RODZINNA

SPZOZ
Wierzbica, ul. Sienkiewicza 37
Powiat Radom

Ośrodek Zdrowia

kontakt: tel. 48 618 22 64, 695 896 144
zozwierzbica@gazeta.pl

UWAGI: Pełny etat lub godzinowo. Umowa o pracę lub kontrakt.

*2018-05-09

MED. RODZINNA

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

POZ

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07
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MED. SPORTOWA

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

Poradnia

kontakt: 785 051 883
rekrutacja@scanmed.pl

UWAGI: Kontrakt, umowa cywilnoprawna. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.

*2018-06-20

MED. SPORTOWA

SPZOZ Warszawa-Ursynów
ul. Zamiany 13

kontakt: tel. 22 641 67 59 wew. 23 Anna Sobczyk

UWAGI: KONKURS OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych porad lekarskich w poradni med. sportowej. Z 
warunkami konkursu można się zapoznać w siedzibie SPZOZ w pokoju nr 24 od pon. do pt. w godz. 8-14, tel. 22 641 67 59 wew. 
23. Umowa na 3 lata. Oferty należy składać w sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów do 22 CZERWCA br. do godz. 8.30.

*2018-06-13

MED. SPORTOWA

Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza BIOMED
Warszawa, ul. Dantego 7/68

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

UWAGI: USG narządów wewnętrznych, Doppler. Bardzo dobre warunki wynagrodzenia 60-40%, placówka na Bielanach w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji Metro Wawrzyszew.

2018-06-13

NEFROLOG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Dział Dializ z Odcinkiem Nefrologii

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

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. Możliwość specjalizacji.

2018-06-04

NEFROLOG

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ i Poradnia

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w nefrologii. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-25

NEONATOLOG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Neonatologii

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20
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NEONATOLOG

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

oddział neonatologiczny z podległymi poradniami

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

UWAGI: Także lekarz chcący rozpocząć specjalizację. Pełny etat, umowa o pracę. W przypadku lekarzy chcących się specjalizować z 
neonatologii, medycyny rodzinnej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii i chorób wewnętrznych Szpital będzie negocjował dopłatę do 1 
godziny pracy (poza normalnym wynagrodzeniem i płatnymi godzinami dyżurowymi).

2018-06-20

NEONATOLOG

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice, ul. Radomska 70

kontakt: tel. 41 273 91 13
info@szpital.starachowice.pl

UWAGI: Etat. Forma umowy do uzgodnienia. Stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego.

2018-06-19

NEONATOLOG

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

NEONATOLOG

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25

NEONATOLOG

Grupa EMC Szpitale
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Oddział/Poradnia

kontakt: tel. +48 668 638 927 Dyrektor Szpitala
edyta.kisielinska-watrak@emc-sa.pl

UWAGI: Pełen etat/niepełny etat w zależności od preferencji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. Oferujemy: 	formę zatrudnienia do 
uzgodnienia w zależności od preferencji; 	atrakcyjne warunki finansowe; 	udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach 
wewnętrznych, 	udział w konferencjach w kraju i za granicą; 	możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy; 	możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji; 	samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na 
najwyższym poziomie; 	możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne.

*2018-05-24

NEUROCHIRURG

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

Poradnia Neurochirurgiczna

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-16

NEUROLOG

Mazowiecka Organizacja Medyczna sp. z o. o.
Przychodnia Słoneczna
Radom, ul. Staroopatowska 1a

kontakt: kadry@wsh.net.pl
601 166 336

UWAGI: Podejmiemy współpracę w zakresie przyjęć pacjentów komercyjnych.

2018-06-20
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NEUROLOG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Neurologii

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

NEUROLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Poradnia Medycyny Pracy

kontakt: 22 508 15 67 – Poradnia Medycyny 
Pracy
zofia.felczak@cskmswia.pl
iwona.szarek@cskmswia.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, rodzaj umowy do uzgodnienia.

2018-06-13

NEUROLOG

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Mehoffera 72/74

ZOL

kontakt: 22 811 06 88 w. 193
kadry@scol.warszawa.pl

UWAGI: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie zatrudni NEUROLOGA. Elastyczny czas pracy pomiędzy 8.00-20.00. Pracujemy w 
zgranym zespole lekarskim. Nasi pacjenci mają 40 i mniej pkt wg skali Barthel, wymagają 2-krotnego badania/tydz. Zainteresowane 
osoby proszone są o przesłanie swojego CV na adres: kadry@scol.warszawa.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr (22) 811 06 88 w. 
189. Więcej informacji: https://www.scol.warszawa.pl/

2018-06-13

NEUROLOG

Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza BIOMED
Warszawa, ul. Dantego 7/68

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

UWAGI: Bardzo dobre warunki wynagrodzenia 60-40%, placówka na Bielanach w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Metro Wawrzyszew.

2018-06-13

NEUROLOG

Międzyleski Szpital Specjalistyczny
Warszawa, ul. Bursztynowa 2

Oddział Neurologiczny

kontakt: 22 473 51 32
22 473 35 150
kadry@mssw.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia. Może być lekarz w trakcie specjalizacji (minimum 3 lata).

2018-06-08

NEUROLOG

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 i NFZ. Etat - okres próbny, czas określony, możliwość kontraktu. Warunki wynagrodzenia do 
ustalenia.

2018-06-08

NEUROLOG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia ul. Jadźwingów 9

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: 2 dni po 4 godz. w tym 1 popołudnie obowiązkowe.
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca, www.zozmokotow.pl, w której znajdziecie Państwo aktualne rekrutacje w SZPZLO 
Warszawa-Mokotów. Aplikacji na ogłoszenie dokonujecie Państwo przesyłając CV na adres mailowy do naszego wewnętrznego 
systemu co umożliwi nam rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kilkoma ofertami pracy, prosimy o 
przysłanie zgłoszenia na każdą z tych ofert oddzielnie.

*2018-06-01
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NEUROLOG

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Neurologii

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w rehabilitacji med. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-05-25

NEUROLOG

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18

NEUROLOG

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36

poradnie podległe SZPZLO Warszawa-Ochota

kontakt: k.wareluk@szpzlo-ochota.pl

UWAGI: Warunki do uzgodnienia.

2018-05-18

NEUROLOG

Powiatowe Centrum Medyczne
Grójec, ul. P. Skargi 10

Oddział

kontakt: tel. 889 867 477 Paweł Radwański
sekretariat@pcmg.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia.

*2018-05-11

NEUROLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

NEUROLOG DZIEC.

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

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

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

2018-06-21

NEUROLOG DZIEC.

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

NEUROLOG DZIEC.

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 i NFZ. Etat - okres próbny, czas określony, możliwość kontraktu. Warunki wynagrodzenia do 
ustalenia.

2018-06-08
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NEUROLOG DZIEC.

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.

2018-06-01

NEUROLOG DZIEC.

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Warszawa Białołęka - ul. Berensona 11

Oddział Warszawa Żoliborz - ul. Elbląska 14

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninia. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

*2018-05-25

NEUROLOG DZIEC.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Warszawa, ul. Agatowa 10

domowe hospicjum dla dzieci

kontakt: tel. 22 678 16 11
poczta@hospicjum.waw.pl

UWAGI: Wymagania: wiek 30-40 lat, prawo jazdy, znajomość języka angielskiego. Umowa cywilnoprawna.

*2018-05-18

NEUROLOG DZIEC.

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

NEUROLOGOPEDA

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

Oddział Neurologiczny  i Pododdział Udarowy

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-16

OKULISTA

SP ZZOZ w Przasnyszu
ul. Sadowa 9

Oddział i poradnia

kontakt: tel. 29 75 34 318 lub 351
szpitalprzasnysz@o2.pl

UWAGI: KONKURS OFERT PRACY dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób  legitymujących się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy na 3 lata. Z warunkami konkursu można zapoznać się w 
siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, ul Sadowa 9, w sekcji kadr i płac, I piętro, pokój 118 w godz. 7.30-15.000, tel. 29 753 43 51. 
TERMIN  SKŁADANIA OFERT upływa 27 CZERWCA 2018 r. o godz.10.00.

*2018-06-21

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.

2018-06-20
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OKULISTA

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

OKULISTA

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

OKULISTA

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

OKULISTA

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

OKULISTA

Przychodnia Lekarska MediSpace
Warszawa, ul. Spokojna 5

kontakt: 728 830 527
rekrutacja@medispace.pl

UWAGI: Rodzaj umowy - preferowana własna działalność, ewentualnie umowa zlecenie. Wymiar czasu pracy do ustalenia. Oferujemy: dobrą 
lokalizację (okolice CH Arkadia), miłą atmosfera pracy.

2018-06-01

OKULISTA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia ul.Malczewskiego 47a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: 2 dni po min 4 godziny.  Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji (min. po drugim roku).

*2018-06-01
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OKULISTA

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

OKULISTA

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Warszawa Białołęka - ul. Berensona 11

Oddział Warszawa Żoliborz - ul. Elbląska 14

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninia. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

2018-05-25

OKULISTA

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Warszawa Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podac 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: 	wykształcenie kierunkowe	zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, 	znajomość języka 
angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy: 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
	opiekę medyzną, program sportowy.

*2018-05-17

OKULISTA

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Al. Jana Pawła II 82

Oddział Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podać 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska; 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.; elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-17

OKULISTA

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

Oddział Neurologiczny  i Pododdział Udarowy

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-16
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OKULISTA

Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska
Warszawa, ul. Nowy Świat 58a

Poradnia

kontakt: 515 004 002

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

*2018-05-11

OKULISTA

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

OKULISTA DZIEC.

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia Dziecięca: ul. Kielecka 27

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Niepełny wymiar czasu pracy - 1/2 etatu. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji (min. po drugim roku).

2018-06-01

OKULISTA DZIEC.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3

Poradnia Okulistyczna dla Dorosłych

kontakt: 22 76 33 259, 22 76 33 250
kadry@szpitalwolomin.pl

UWAGI: Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji (min. 2 lata). Warunki do uzgodnienia.

*2018-06-01

OKULISTA DZIEC.

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

ONKOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa, Al. Jana Pawła II 82

Warszawa Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podać 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: ukończona specjalizacja lekarska; 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 oraz elastyczny system zatrudnienia.

*2018-05-17
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ONKOLOG

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

Oddział Chirurgii Onkologicznej

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Chemioterapia jednego dnia. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

*2018-05-16

ORTOPEDA

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Ortopedyczno-Urazowy

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

ORTOPEDA

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

ORTOPEDA

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

ORTOPEDA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Biała Podlaska, ul. Terebelska 57/65

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

kontakt: 83 414 72 28
sekretariat@szpitalbp.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę lub cywilno-prawna. Wymagania: lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, min. 5-letnie 
doświadczenie w zawodzie lekarza. Oferujemy: stabilne zatrudnienie; możliwość pełnienia dyżurów w określonych obszarach 
dyżurowych; komfortowe warunki pracy i atrakcyjne warunki zatrudnienia; pełny program szkoleń oraz możliwość rozwoju 
zawodowego poprzez udział w interesujących projektach medycznych; możliwość kształcenia w ramach płatnych dni wolnych.

*2018-06-12

ORTOPEDA

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

ORTOPEDA

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji lub posiadający staż pracy w wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma 
zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła 
atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06
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ORTOPEDA

NZOZ Szpital Powiatowy
Dzierżoniów, ul. Cicha 1
woj. dolnośląskie

Dział Pomocy Doraźnej

Izba Przyjęć

kontakt: tel 723 691 715
kadry@szpitaldzierzoniow.pl

UWAGI: LEKARZ NA STANOWISKO KIEROWNIKA Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć posiadający specjalizację lub będący w trakcie 
specjalizacji najchętniej w dziedzinie medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, 
anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub ortopedii i traumatologii lub posiadający staż pracy w 
wymiarze 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 
medycznego lub izbie przyjęć. Pełen etat lub dyżury. Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie). Atrakcyjne 
warunki wynagrodzenia, dogodne warunki pracy, miła atmosfera, stabilność zatrudnienia, możliwość dokształcania i doświadczenia.

*2018-06-06

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. Możliwość specjalizacji.

2018-06-04

ORTOPEDA

Medicover Polska

Medvit Sp. z o. o.

Piaseczno, ul. Puławska 42 b

kontakt: rekrutacja-medyczna@medicover.pl

UWAGI: Jeśli jesteś lekarzem Specjalistą lub ukończyłeś 3 rok specjalizacjioferujemy Ci miejsce parcy, w którym znajdziesz:
JAKOŚĆ - naszym znakiem rozpoznawczym jest koordynowana opieka nad Pacjentem oparta o międzynarodowe standardy 
kliniczne, zapewniamy lekarzom szybki dostęp do nowoczesnej diagnostyki oraz łatwość konsultacji ze specjalistami, stosujemy 
nowoczesne rozwiązania informatyczne: elektroniczną dokumentację medyczną, łatwy dostęp do zasobów światowej wiedzy 
medycznej oraz bazy leków jak również systemów kierujących ruchem Pacjentów. WSPARCIE - wykwalifikowany zespół 
pielęgniarski uzupełniający pracę lekarza,  profesjonalną recepcję, dbającą o samopoczucie Pacjenta i odpowiedzialną za sprawy 
niemedyczne, zapewniamy opiekę Kierownika Centrum oraz Zastępcy Kierownika ds. Medycznych wspierających lekarzy w 
sytuacjach trudnych lub niejasnych. TROSKĘ - dobro Pacjenta oraz dobro Pracowników i Współpracowników stawiamy na 
pierwszym miejscu! Zapewniamy elastyczne godziny pracy,  Oferujemy opiekę medyczną dla rodziny (przy zatrudnieniu powyżej 40 
h miesięcznie),  Dbamy o rozwój poprzez dofinansowanie udziału w konferencjach medycznych
Pozostaw nam swój kontakt na: rekrutacja-medyczna@medicover.pl (nie musisz załączać CV). Zadzwonimy w celu doprecyzowania 
szczegółów.

2018-05-25

ORTOPEDA

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział, Poradnia

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25

ORTOPEDA

Szpital Kliniczny im. prof. Grucy
Otwock, ul. Konarskiego 13

Oddział

kontakt: tel. 22 788 36 30, 22 779 35 71
sekretariat@spskgruca.pl

UWAGI: Pełen etat, umowa o pracę.

*2018-05-18

ORTOPEDA

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18
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ORTOPEDA

SPZZOZ w Ostrowii Mazowieckiej, 
Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Dubois 68

SOR

kontakt: SPZZOZOM@WP.PL
29 74 637 73

UWAGI: Dyżury. Umowa cywilnoprawna. Może być lekarz w trakcie specjalizacji.

2018-05-18

ORTOPEDA

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Poradnia specjalistyczna, ul. Szajnochy 8

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Forma zatrudnienia, wynagrodzenia oraz wymiar czasu pracy do uzgodnienia

2018-05-18

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.

2018-05-16

ORTOPEDA

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

ORTOPEDA DZIEC.

NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowa Rodzina
Warszawa Bemowo, ul. Pełczyńskiego 22 J

NZOZ

kontakt: kontakt@przychodniabemowo.pl

UWAGI: 2-3 godziny w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontrakt cywilno-prawny.

2018-05-18

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 w 
dziedzinie hematologii.

2018-05-11

PEDIATRA

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

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

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

2018-06-21
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PEDIATRA

SP ZZOZ w Przasnyszu
Sadowa 9

Oddział Pediatryczny

kontakt: tel. 29 75 34 318 lub 351
szpitalprzasnysz@o2.pl

UWAGI: Może być lekarz zainteresowany szkoleniem specjalizacyjnym z PEDIATRII. Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia.

2018-06-21

PEDIATRA

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Dziecięcy

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

PEDIATRA

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice, ul. Radomska 70

kontakt: tel. 41 273 91 13
info@szpital.starachowice.pl

UWAGI: Etat. Forma umowy do uzgodnienia. Stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego.

2018-06-19

PEDIATRA

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

PEDIATRA

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-06-13

PEDIATRA

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Ochota, ul. Grójecka 132

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninienia. 5 razy w tyg, godziny i wymiar czasu pracy do ustalenia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w 
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, 
miejsce parkingowe.

2018-06-13

PEDIATRA

Miejski Samodzielny Publiczny ZOZ w Kobyłce
Kobyłka, ul. Żymirskiego 2

POZ dla Dzieci

kontakt: 22 786 22 40
22 786 00 61

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

2018-06-13

PEDIATRA

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

*2018-06-13
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PEDIATRA

MobiMed sp. z o. o.
Warszawa, ul. Gen. Czumy 16 m. 47

kontakt: tel. 573 446 136
kontakt.mobimed@gmail.com

UWAGI: Mogą być rezydenci. Wymiar czasu pracy do ustalenia - decyduje lekarz. Kontrakt lub umowa zlecenie. Do nowo powstającej firmy 
zatrudnię lekarzy. Praca polega na podstawowych wizytach domowych u pacjenta. Wizyty lekarskie w godz 8-21, płatne 150 zł 
brutto, wizyty po godz 21 do 8.00, niedziele i święta płatne 170 zl brutto za wizytę.

2018-06-13

PEDIATRA

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

POZ

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

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

2018-06-08

PEDIATRA

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
Warszawa, ul. Agatowa 10

domowe hospicjum dla dzieci

kontakt: tel. 22 678 16 11
poczta@hospicjum.waw.pl

UWAGI: Wymagania: wiek 30-40 lat, prawo jazdy, znajomość języka angielskiego. Umowa cywilnoprawna.

2018-06-07

PEDIATRA

NZOZ PULS, 
Pruszków, ul. Helenowska 3a

POZ

kontakt: tel. 606 717 004
BASIA-SYRYT@O2.PL

UWAGI: Etat/5-6 godzin dziennie. Umowa o pracę/kontrakt.

2018-06-07

PEDIATRA

Centrum Medyczne "DP MED" P.D. Chorążewicz
Jabłonna, ul. Modlińska 49

kontakt: 723 500 111
w.tryk@dpmed.pl

UWAGI: Oferujemy:  w pełni wyposażone gabinety specjalistyczne.
Elastyczne godziny pracy. Forma zatrudnienia umowa zlecenie lub kontrakt. Pomoc w pracy wykwalifikowanego personelu 
pielęgniarskiego. Pełną obsługę rejestracyjną pacjenta.

2018-06-07

PEDIATRA

SPZZOZ w Ostrowii Mazowieckiej, 
Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Dubois 68

Oddział Pediatryczny

kontakt: SPZZOZOM@WP.PL
29 74 637 73

UWAGI: Dyżury. Umowa cywilnoprawna. Może być lekarz w trakcie specjalizacji, co najmniej po 2 roku.

2018-06-01

PEDIATRA

NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu
Warszawa, ul. Bellottiego 1

poz

kontakt: 794 692 764
opz.kiesner@gmail.com

UWAGI: Praca 3-4 godz. Codziennie lub 3 x w tygodniu.  Umowa zlecenie lub kontrakt.

2018-06-01

PEDIATRA

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddział Pediatryczny, Poradnia

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25
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PEDIATRA

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział PEDIATRYCZNY

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w rehabilitacji med. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-05-25

PEDIATRA

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

PEDIATRA

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Warszawa Białołęka - ul. Berensona 11

Oddział Warszawa Żoliborz - ul. Elbląska 14

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninia. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

2018-05-25

PEDIATRA

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa. Parking. Miła atmosfera pracy.

*2018-05-22

PEDIATRA

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

POZ - poradnie na terenie Żoliborza i Bielan

kontakt: 22 832 22 60 w. 218 kadry
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18

PEDIATRA

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36

poradnie podległe SZPZLO Warszawa-Ochota

kontakt: k.wareluk@szpzlo-ochota.pl

UWAGI: Warunki do uzgodnienia.

2018-05-18

PEDIATRA

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Otwock, ul. Narutowicza 80

Oddział

kontakt: tel. 22 3444 64 00
sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

UWAGI: Może być specjalista chorób płuc u dziedzi. Pełny etat. Umowa o pracę.

*2018-05-18

PEDIATRA

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18
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PEDIATRA

Centrum Medyczne RAJMEDICA
Tłuszcz, ul. Warszawska 11

POZ

kontakt: tel. 29 742 01 17
602 455 964

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-05-18

PEDIATRA

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

SOR

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Dyżury. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

2018-05-16

PEDIATRA

SPZZOZ w Sierpcu
Sierpc, ul. Słowackiego 32

Oddział Pediatryczny

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

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-11

PEDIATRA

Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o. o.
w Siedlcach

sieć przychodni na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny

kontakt: kadry@centrum.med.pl

UWAGI: Umowa i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia. Oferta dla lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji.
Sieć przychodni na Mazowszu i Lubelszczyżnie m.in. Mińsk Mazowiecki, Dębe Wielkie, Wielgolas, Latowicz, Stanisławów, 
Pustelnik, Garwolin, Ceranów, Nur, Strachówka, Bielany, Siedlce, Łuków, Domanice, Żelechów, Seroczyn, Andrzejewo, Hołubla, 
Sterdyń.

2018-05-11

PEDIATRA

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Łomża, ul. Kard. Wyszyńskiego 9

kontakt: tel. 862 166 556
sekretariat@medycynalomza.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Lekarzom oferujemy: 	komfortowe warunki prac; 	możliwość stabilnej pracy i 
rozwoju zawodowego; 	szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.); 	możliwość realizacji 
badań naukowych; 20180510	możliwość realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej.

*2018-05-10

PEDIATRA

SPZOZ
Wierzbica, ul. Sienkiewicza 37
Powiat Radom

Ośrodek Zdrowia

kontakt: tel. 48 618 22 64, 695 896 144
zozwierzbica@gazeta.pl

UWAGI: Pełny etat lub godzinowo. Umowa o pracę lub kontrakt.

*2018-05-09

PEDIATRA

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

POZ

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07
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PROKTOLOG

Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska
Warszawa, ul. Nowy Świat 58a

Poradnia

kontakt: 515 004 002

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

*2018-05-11

PSYCHIATRA

SP ZZOZ w Przasnyszu
ul. Sadowa 9

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji

kontakt: 29 753 43 51 kadry

UWAGI: KONKURS OFERT PRACY dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób  legitymujących się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowy na 3 lata. Z warunkami konkursu można zapoznać się w 
siedzibie SP ZZOZ w Przasnyszu, ul Sadowa 9, w sekcji kadr i płac, I piętro, pokój 118 w godz. 7.30-15.000, tel. 29 753 43 51.

2018-06-21

PSYCHIATRA

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

Wolskie Centum Zdrowia Psychicznego

Kliniczny Oddział Psychiatryczny

kontakt: rekrutacja@wolski.med.pl
22 38 94 888 lub 770

UWAGI: BARDZO PILNE!  Pełny etat lub jego odpowiednik w ramach umowy cywilnoprawnej. Osoby zainteresowane zapraszamy do 
przesyłania aplikacji z dopiskiem „LEKARZ KOP” na adres email: rekrutacja@wolski.med.pl oraz MBalicki@wolski.med.pl   
Szczegółowe informacje tel. 22 38 94 888 lub 770.

2018-06-21

PSYCHIATRA

SZPZLO Warszawa-Targówek
Warszawa, ul. Tykocińska 34

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Rembielińska 8

kontakt: bnagrodz@zoztargowek.waw.pl

UWAGI: Umowa oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Oferty prosimy kierować na adres: bnagrodz@zoztargowek.waw.pl

*2018-06-21

PSYCHIATRA

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Oddział Psychiatryczny z podległymi Poradniami (praca w 

systemie równoważnym)

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

UWAGI: Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Umowa o pracę.

2018-06-20

PSYCHIATRA

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Mehoffera 72/74

ZOL

kontakt: 22 811 06 88 w. 193
kadry@scol.warszawa.pl

UWAGI: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Warszawie zatrudni psychiatrę. Elastyczny czas pracy pomiędzy 8.00-20.00. Pracujemy w zgranym 
zespole lekarskim. Nasi pacjenci mają 40 i mniej pkt wg skali Barthel, wymagają 2-krotnego badania/tydz. Zainteresowane osoby 
proszone są o przesłanie swojego CV na adres: kadry@scol.warszawa.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr (22) 811 06 88 w. 189. 
Więcej informacji: https://www.scol.warszawa.pl/

2018-06-13

PSYCHIATRA

Gabinet Lekarski Med-Med
Warszawa, ul. Kondratowicza 18 lok. 415

kontakt: 601 209 010

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-06-13

21 czerwca 2018 Strona 56 z 73
* 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"

PSYCHIATRA

Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie
woj. warmińsko-mazurskie

Oddziały ogólnopsychiatryczne

kontakt: dyrektor_spspzozw@wp.pl
799 097 274
87 427 01 11

UWAGI: Szpital zatrudni lekarza psychiatrę posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub będącego w trakcie specjalizacji w 
dziedzinie psychiatrii lub posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

2018-06-04

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. Możliwość specjalizacji.

2018-06-04

PSYCHIATRA

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Przychodnia Specjalistyczna, ul. Belgijska 4

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Lekarz specjalista psychiatrii (lub w trakcie specjalizacji) ok. 6 godz./tyg., praca z dorosłymi w Przychodni Specjalistycznej. Umowa 
o pracę lub cywilno-prawna.

2018-06-01

PSYCHIATRA

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej
Gostynin, ul. Zalesie 1

Oddziały ogólnopsychiatryczne

kontakt: sekretariat@spzoz-zalesie.pl
tel. 024- 236 00-01

UWAGI: Praca dla specjalistów, chcących się specjalzować w psychiatri lub w trakcie rezydentury. Pełen etat. Umowa o pracę lub umowa 
cywilno - prawna. Bardzo wysokie wynagrodzenia; możliwość pełnienia dyżurów zakładowych; ułatwienia w uczestnictwie w 
szkoleniach i konferencjach; istnieje możliwość otrzymania  mieszkania zakładowego, dopłat do czynszu lub innych dodatków.

*2018-06-01

PSYCHIATRA

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Psychiatra dorosłych i dzieci. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

PSYCHIATRA

Szpital Powiatowy w Sochaczewie
ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Oddziały psychiatryczne

kontakt: 46 864 95 01
kancelaria@szpitalsochaczew.pl

UWAGI: Warunki pracy i płacy do uzgodnienia - oferta dla lekarza specjalisty, lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego 
specjalizowaniem się.

2018-05-25

PSYCHIATRA

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

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Wolskie Centum Zdrowia Psychicznego

kontakt: rekrutacja@wolski.med.pl
22 38 94 888 lub 770.

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Pełny etat lub część etatu (do uzgodnienia). Umowa o pracę lub cywilnoprawna. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do przesyłania aplikacji z dopiskiem „LEKARZ WCZP” na adres email: rekrutacja@wolski.med.pl  
Szczegółowe informacje tel. 22 38 94 888 lub 770.

2018-05-18
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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 urlopy w ciągu roku; możliwość uczestniczenia w regularnych spotkaniach 
klinicznych oraz konferencjach krajowych i zagranicznych (m.in. w maju 2018 Zespół Lekarzy z Dialogu wyjeżdża na konferencję 
APA w Nowym Jorku); możliwość elastycznego ustalenia godzin swojej pracy między 8:00 a 22:00, kartę Multisport na 
preferencyjnych warunkach; umowę zlecenie lub umowę o współpracy.

2018-05-18

PSYCHIATRA

NZOZ Lecznica „OMEGA”
Warszawa, ul. Ptasia 4

kontakt: przychodnia-omega@wp.pl

UWAGI: Praca dodatkowa. Zapraszamy także lekarzy w trakcie specjalizacji 
lub będących na emeryturze. Umowa zlecenie. Współpraca podmiotów gospodarczych.

*2018-05-18

PSYCHIATRA

Centrum Medyczne Damiana
Warszawa, pl. Konesera 1, 
(Praga Północ)

kontakt: rekrutacja@damian.pl 
tel: 602 295 095	 Wioletta Wróbel

UWAGI: W związku z rozbudową Centrum Medycznego Damiana, poszukujemy lekarzy o różnych specjalizacjach. Jeśli są Państwo 
zainteresowani podjęciem współpracy w nowo otwieranym przez nas Centrum Medycznym zachęcamy do aplikowania. Nie muszą 
Państwo wysyłać swojego CV. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Rodzaj umowy: kontrakt gospodarczy, umowa zlecenie.
Oczekiwania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętność obsługi komputera; umiejętności 
interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta. 
Oferujemy: możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji; pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej 
atmosferze.
Oto bezpośredni link do aplikacji, nie musza Państwo zostawiać swojego CV: 
system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=55a3d8ff58364aafa6c02556f07f473d

*2018-05-18

PSYCHIATRA

Niepubliczna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 
„PSYCHE” 
Płońsk, ul. Wiejska 13

Poradnia Zdrowia Psychicznego

kontakt: tel. 606 469 675
biuro@przychodniapsyche.pl

UWAGI: Specjalista psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia, minimum 1 dzień/tydzień. 
Rodzaj umowy do uzgodnienia. NSPL "PSYCHE" od ponad 18 lat pomaga pacjentom powiatu płońskiego i okolic.
Miejsce pracy: Płońsk (dogodny dojazd z północnych rejonów Warszawy , korki są zawsze w odwrotną stronę :) )
W ramach współpracy oferujemy: bardzo dobre warunki BHP; dużą liczbę pacjentów; atrakcyjne wynagrodzenie; 	pracę w  zespole 
doświadczonych: lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, pielęgniarek psychiatrycznych.

*2018-05-09

PSYCHIATRA DZIEC.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 WarszawA, 
ul. Marywilska 44

kontakt: tel. 22-814-10-61,62 wew. 115 lub 114.
j.kowalczyk@pp-p.waw.pl

UWAGI: Trzy godziny w tygodniu, dwa razy w miesiącu. W lipcu i sierpniu jedno spotkanie zgodnie z zapotrzebowaniem. Umowa zlecenie 
lub wystawienie rachunku przez lekarza. Praca polega na konsultowaniu wpływającej dokumentacji dzieci ze spektrum autyzmu do 
rozpatrzenia prze Zespół Orzekający Poradni.

*2018-06-01

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.

2018-06-08
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PULMONOLOG

Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
ul. Ciupagi 1

Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu

kontakt: tel. 22 32 17 612 - kadry
tel. 609 244 001 - kierownik 
ambulatorium

UWAGI: Może być lekarz w trakcie specjalizacji. Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w godzinach pracy 
administracji tj. 08.00-16.00. Umowa o pracę, kontrakt, umowa zlecenia (do uzgodnienia).

2018-06-21

PULMONOLOG

Miejski Samodzielny Publiczny ZOZ w Kobyłce
Kobyłka, ul. Żymirskiego 2

kontakt: 22 786 22 40
22 786 00 61

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Możliwość zatrudnienia lekarza w trakcie specjalizacji.

2018-06-13

PULMONOLOG

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Warszawa, ul. Wołoska 137

Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych

kontakt: 22 508 10 22 – Sekcja Kadr
zofia.felczak@cskmswia.pl

UWAGI: Klinika dysponuje własną pracownią brochoskopii, pracownią badań czynnościowych układu oddechowego, USG, pracownią 
diagnostyki alergologicznej. Klinika prowadzi program leczenia astmy ciężkiej lekami biologicznymi, odczulanie na jady owadów 
błonkoskrzydłych, szybką diagnostykę pulmonologiczną.

2018-06-13

PULMONOLOG

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa. Parking. Miła atmosfera pracy.

*2018-05-22

PULMONOLOG

Centrum Medyczne Damiana
Warszawa, pl. Konesera 1, 
(Praga Północ)

kontakt: rekrutacja@damian.pl 
tel: 602 295 095	 Wioletta Wróbel

UWAGI: W związku z rozbudową Centrum Medycznego Damiana, poszukujemy lekarzy o różnych specjalizacjach. Jeśli są Państwo 
zainteresowani podjęciem współpracy w nowo otwieranym przez nas Centrum Medycznym zachęcamy do aplikowania. Nie muszą 
Państwo wysyłać swojego CV. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Rodzaj umowy: kontrakt gospodarczy, umowa zlecenie.
Oczekiwania: II stopień specjalizacji lub ukończona specjalizacja wg nowego trybu; umiejętność obsługi komputera; umiejętności 
interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta. 
Oferujemy: możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji; pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej 
atmosferze.
Oto bezpośredni link do aplikacji, nie musza Państwo zostawiać swojego CV: 
system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=55a3d8ff58364aafa6c02556f07f473d

*2018-05-18

RADIOLOG

Mazowiecka Organizacja Medyczna sp. z o. o.
Przychodnia Słoneczna
Radom, ul. Staroopatowska 1a

kontakt: kadry@wsh.net.pl
601 166 336

UWAGI: Podejmiemy współpracę w zakresie przyjęć pacjentów komercyjnych - wykonywanie badań USG.

2018-06-20

RADIOLOG

Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza BIOMED
Warszawa, ul. Dantego 7/68

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

UWAGI: USG narządów wewnętrznych, Doppler. Bardzo dobre warunki wynagrodzenia 60-40%, placówka na Bielanach w bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji Metro Wawrzyszew.

2018-06-13
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RADIOLOG

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: DOPPLER. Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

RADIOLOG

Szpital Solec
Warszawa, ul. Solec 93

kontakt: rekrutacja@cmsolec.pl 
kadry@cmsolec.pl

UWAGI: Opis stanowiska: udzielanie świadczeń medycznych w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. w tym przyjmowanie, diagnozowanie, terapia 
Pacjentów oraz prowadzenie obowiązkowej dokumentacji
medycznej. 
Oferujemy: elastyczne formy zatrudnienia i godziny pracy, 	  komfortowe warunki pracy w przyjemnej atmosferze, doskonałą 
lokalizację w samym sercu Warszawy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@cmsolec.pl lub kadry@cmsolec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych.

*2018-06-12

RADIOLOG

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

Pracownia RTG, Pracownia USG, 

ewentualnie Pracownia TK

kontakt: 22 770 93 06 - dział kadr
22 770 93 34, 600 530 411 - kierownik 
Zakładu

UWAGI: Mile widziana znajomość USG Dopplera. Umowa o pracę lub kontrakt. Cały etat lub część - minimum 3 dni w tygodniu, w godzinach 
rannych.

2018-06-07

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.

2018-06-04

RADIOLOG

Przychodnia Lekarska MediSpace
Warszawa, ul. Spokojna 5

kontakt: 728 830 527
rekrutacja@medispace.pl

UWAGI: Minimalnie jeden dzień rano (np.8:00-13:00) oraz jeden dzień po południu (np. 15:00 – 20:00). Preferowana własna działalność, 
ewentualnie umowa zlecenie. Oferujemy: dobrą lokalizację (okolice CH Arkadia), miłą atmosferę pracy.

2018-06-01

RADIOLOG

SPZZOZ w Ostrowii Mazowieckiej, 
Ostrów Mazowiecka, ul. Stanisława Dubois 68

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

kontakt: SPZZOZOM@WP.PL
29 74 637 73

UWAGI: Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Niepełny wymiar czasu pracy. Umowa cywilnoprawna
Lekarz musi posiadać uprawnienia do wykonywania badań ultrasonograficznych.

*2018-06-01

RADIOLOG

Grupa EMC Szpitale
Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39

Oddział/Poradnia

kontakt: tel. +48 668 638 927 Dyrektor Szpitala
edyta.kisielinska-watrak@emc-sa.pl

UWAGI: Pełen etat/niepełny etat w zależności od preferencji. Umowa w zależności od preferencji lekarza. Oferujemy: 	formę zatrudnienia do 
uzgodnienia w zależności od preferencji; 	atrakcyjne warunki finansowe; 	udział w bezpłatnych szkoleniach, kursach, sympozjach 
wewnętrznych, 	udział w konferencjach w kraju i za granicą; 	możliwość zdobywania wiedzy, dzięki stosowaniu nowoczesnych metod 
pracy; 	możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji; 	samodzielność i pracę w renomowanej sieci szpitali, świadczącej usługi na 
najwyższym poziomie; 	możliwość pracy w doświadczonym zespole, któremu przewodzą autorytety medyczne.

*2018-05-24
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RADIOLOG

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
Otwock, ul. Narutowicza 80

Pracownia Tomografii Komputerowej

kontakt: tel. 22 3444 64 00
sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

UWAGI: Pełny etat. Umowa o pracę.

*2018-05-18

RADIOLOG

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

Zakład Diagnostyki Obrazowej

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Poszukujemy lekarza na kierownika Zakładu  Diagnostyki Obrazowej.

*2018-05-16

RADIOLOG

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

Zakład Diagnostyki Obrazowej

kontakt: 22 755 91 53
kadry@szpitalzachodni.pl

UWAGI: Etat oraz dyżury w ZDO. 110 zł/godz.

2018-05-16

RADIOLOG

Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska
Warszawa, ul. Nowy Świat 58a

Poradnia

kontakt: 515 004 002

UWAGI: Radiolog wykonujący USG. Warunki współpracy do uzgodnienia.

*2018-05-11

RADIOLOG (USG)

Centrum Medyczne RAJMEDICA
Tłuszcz, ul. Warszawska 11

kontakt: tel. 29 742 01 17
602 455 964

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do ustalenia.

2018-05-18

REHABILITACJA MED.

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Rehabilitacji

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

REHABILITACJA MED.

SZPZLO Praga Południe
Warszawa, ul. Krypska 39

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

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

2018-06-08

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).

2018-06-04
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REHABILITACJA MED.

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia ul. Malczewskiego 47a

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Praca, www.zozmokotow.pl, w której znajdziecie Państwo aktualne rekrutacje w SZPZLO 
Warszawa-Mokotów. Aplikacji na ogłoszenie dokonujecie Państwo przesyłając CV na adres mailowy do naszego wewnętrznego 
systemu co umożliwi nam rozpatrzenie aplikacji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kilkoma ofertami pracy, prosimy o 
przysłanie zgłoszenia na każdą z tych ofert oddzielnie.

*2018-06-01

REHABILITACJA MED.

SPZOZ w Sokołowie Podlaskim
Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5

Oddział Rehabilitacyjny

kontakt: 25 781 73 00
kancelaria@spzozsokolow.pl

UWAGI: Może być lekarz po stażu chcący się specjalizować w rehabilitacji med. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

2018-05-25

REHABILITACJA MED.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Warszawa, ul. Szajnochy 8

Przychodnia ul. Elbląska 35

kontakt: 22 832 22 60 
22 833 58 88 sekr. dyr.
602 538 835
danuta.lukaszkiewicz@spzzlo.pl

UWAGI: Warunki zatrudnienia i umowa do uzgodnienia.

2018-05-18

REUMATOLOG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Do prób wysiłkowych. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-06-13

REUMATOLOG

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
Starachowice, ul. Radomska 70

Oddział Reumatologiczny

kontakt: tel. 41 273 91 13
info@szpital.starachowice.pl

UWAGI: Etat. Forma umowy do uzgodnienia. Stabilne warunki zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego.

2018-06-07

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.

2018-06-04

REUMATOLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07
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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.

2018-06-20

STOMATOLOG

Dental King Paweł Król
Warszawa, Aleja Rzeczypospolitej 27/69

kontakt: 661 627 122
kwenk@wp.pl

UWAGI: 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.

2018-06-20

STOMATOLOG

NZOZ MODENT Monika Chojnowska
Łomża, ul. Ks. Janusza I 7c

kontakt: tel.  601 859 606
arek.chojnowski@interia.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do uzgodnienia. Praca w samodzielnie prowadzonym gabinecie, nowoczesny sprzęt, młody, 
energiczny zespół.

*2018-06-18

STOMATOLOG

Dens-Med Gabinet Stomatologiczny Paweł Fołtyn
Białobrzegi, ul. Krakowska 43

kontakt: tel. 609 68 55 88
recepcja@densmed.pl

UWAGI: Na działalność gospodarczą. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Praca na "cztery ręce", gabinet dwustanowiskowy., nowocześnie 
wyposażony. Mile widziana umiejętność pracy z dziećmi.

2018-06-13

STOMATOLOG

Prywatna Przychodnia Lekarska ŻYCIE
Nowy Dwór Maz., ul. Targowa 8

kontakt: ewelina.zbonikowska@przychodniazycie
.pl

UWAGI: Umowa I wymiar czasu pracy - do uzgodnienia.

2018-06-13

STOMATOLOG

Gabinet Stomatologiczny MEDIS Ciechanów
Kargoszyn, ul. Modrzewiowa 10

kontakt: tel. 505 326 807

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do ustalenia.

2018-06-12

STOMATOLOG

Praktyka Stomatologiczna
Magdalena Bernaszuk
Sochaczew, Kuznocin 70 c

Gabinet stomatologiczny

kontakt: bernaszukstomatologia@gmail.com

UWAGI: Działalność gospodarcza. Wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Duża baza pacjentów.

*2018-06-12

STOMATOLOG

Oladent 
Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna
Sochaczew, ul. 15 sierpnia 39

Indywidualna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna

Aleksandra Domańska-Wieczorek

kontakt: tel. 886 210 221
aleksandradent@interia.pl

UWAGI: Działalność gospodarcza. Dni pracy do ustalenia, ale bardzo zalezy nam na środzie. Zapewniamy w pełni wyposażony gabinet., 
radiologię, przyjazny zespół. Gabinet zlokalizowany blisko stacji PKP - dogodne połączenie z Warszawą.

2018-06-12
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STOMATOLOG

Gabinet Stomatologiczny
Lidzbark, ul. Działdowska 27 c

kontakt: tel. 514 336 691

UWAGI: Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy do ustalenia.

2018-06-12

STOMATOLOG

PULS Sp. z o. o. Przychodnia Lekarska
Mrozy, ul. Willowa 12

kontakt: tel. 506 098 052
puls@g.pl

UWAGI: umowa zlecenie. Duża baza pacjentów (tylko prywatnych).

2018-06-12

STOMATOLOG

AS-DENT Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Romanik
Przysucha, Warszawska 25

kontakt: 607 73 22 77
gabinet.asdent@gmail.com

UWAGI: Stomatologia zachowawcza z endodoncją.
Praca na cztery ręce w bardzo dobrze wyposazonym 2 stanowiskowym gabinecie. Duża baza pacjentów (tylko prywatnych) i pełne 
grafiki. Oczekujemy zaangazowania, uczciwości, dokładności.

2018-06-05

STOMATOLOG

Ambasada Stomatologii
Konstancin-Jeziorna, ul. Świetlicowa 7/9

kontakt: 600 676 011
ambasadastomatologii@gmail.com

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy, umowa zlecenie. Wymagany min. rok doświadczenia zawodowego.

2018-06-01

STOMATOLOG

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa, ul. Klimczaka 1 (Wilanów)

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z 
dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach 
stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, 
używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta! 
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

*2018-06-01

STOMATOLOG

Lecznica Demeter
Warszawa, ul. Białostocka 7

Poradnia Specjalistyczna ul. Białostocka 7 - Praga

lub ul. Potocka 14 - Żoliborz

kontakt: tel. 602 693 861
info@demeter.com.pl

UWAGI: Praca 1-3 x w tygodniu w ramach zarejestrowanej praktyki lekarskiej (działalność gospodarcza), ew. umowa zlecenie. Umowa z 
prywatnymi ubezpieczycielami oraz prywatni pacjenci.

2018-05-25

STOMATOLOG

Klinika BALSAM
Pruszków, ul. Powstańców 7 lok. U-2

kontakt: tel. 667 935 178 - dyrektor
tel. 505 580 098 - zast. dyrektora

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach rannych.

2018-05-25

STOMATOLOG

Sonia Sp. z o. o. Centrum Stomatologii
Warszawa, ul. Tarnowiecka 13 lok. 5

kontakt: 22 612 02 72
soniazoo@wp.pl

UWAGI: Działalność gospodarcza.

2018-05-25
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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.

2018-05-25

STOMATOLOG

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

kontakt: 607 266 115

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

*2018-05-25

STOMATOLOG

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Warszawa Białołęka - ul. Berensona 11

Oddział Warszawa Żoliborz - ul. Elbląska 14

kontakt: magdalena.soltysinska@cmp.med.pl
tel. 783 119 110

UWAGI: Wymiar czasu pracy 	do uzgodninia. Rodzaj umowy 	do uzgodnienia. 	Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji 
na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym zespole. Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe.

2018-05-25

STOMATOLOG

Całodobowe Centrum Stomatologii
Warszawa, ul. Ludna 10 a

kontakt: 22 622 76 07 w godz. 10-14
biuro@ccsludna.pl

UWAGI: Umowa cywilnoprawna, prowizyjna. Pracujemy całodobowo więc wybór godzin pracy jest duży. Nowoczesny sprzęt. Duża baza 
pacjentów.

*2018-05-25

STOMATOLOG

FEDMED 
Ciechanów, ul. Widna 45

Przychodnia stomatologiczna

kontakt: tel. 692 316 167, 602 401 635
fed_med@o2.pl

UWAGI: Pełny etat. Dowolny wymiar pracy. Umowa cywilnoprawna. Może być dentysta bezpośrednio po stażu. Mile widziany dentysta z 
doświadczeniem. Gabinet prywatny w pełni wyposażony. CBCT. Duża baza pacjentów. Możliwość organizacji dojazdu z Warszawy. 
Świetna atmosfera pracy - dołącz do nas.

*2018-05-22

STOMATOLOG

POLMED SA
Starogard Gdański, Os. Kopernika 21

kontakt: 661 016 916
p.szymanski@polmed.pl

UWAGI: Wybrane dni w tygodniu. Umowa zlecenie lub kontraktowa. Parking. Miła atmosfera pracy.

*2018-05-22

STOMATOLOG

SZPZLO Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36

poradnie podległe SZPZLO Warszawa-Ochota

kontakt: k.wareluk@szpzlo-ochota.pl

UWAGI: Warunki do uzgodnienia.

*2018-05-18

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.

2018-05-11
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STOMATOLOG

DENTICA Gabinet Stomatologiczny
Skierniewice, ul. Nowobielańska 88 C

kontakt: pkawczynski@gmail.com
tel. 533 999 567

UWAGI: NZOZ DENTICA - pełnopłatna poradnia stomatologiczna w Skierniewicach zatrudni lekarza dentystę. Wymagane min. 2 lata 
doświadczenia.

2018-05-11

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.

2018-05-11

STOMATOLOG

Gabinet Stomatologiczny
Warszawa, ul. Madalińskiego 21

kontakt: 509 805 396

UWAGI: Współpraca w ramach działalności gospodarczej.

2018-05-11

STOMATOLOG

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

STOMATOLOG

NZOZ KWINTA-MED
Blizne Jasińskiego, ul. Piotra Skargi 2 (równoległa do ul. 
Lazurowej  w Warszawie)

kontakt: 692 420 273
22 722 90 53

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia. Poszukujemy także pedodonty.

2018-05-09

STOMATOLOG

Stomatolog Jadów
Jadów, ul. 11 Listopada 9a

kontakt: 888 888 057
cv2017@wp.pl

UWAGI: Gabinet stomatologiczny 45km od Warszawy. Miejscowość Jadów (pow. wołomiński) niedaleko trasy na Wyszków. Duża liczba 
pacjentów. Wysokie zarobki. Pacjenci prywatni oraz w ramach NFZ. Mile widziani lekarze bezpośrednio po stażu podyplomowym. 
Dla lekarzy chcących dojeżdżać do pracy z daleka, możemy zorganizować nocleg. Wymagana własna działalność gospodarcza lub 
gotowość do jej otworzenia w przeciągu miesiąca.

2018-05-07

STOMATOLOG

Stomatolog Solec
Warszawa, ul. Solec 99

kontakt: 888 888 057
cv2017@wp.pl

UWAGI: Prywatna przychodnia stomatologiczna znajdująca się na warszawskim Powiślu zatrudni lekarzy stomatologów. 
Praca prywatnie oraz w ramach NFZ. Przewaga dochodów z pacjentów prywatnych. Posiadamy bardzo dużą bazę pacjentów. 
Wymagana własna działalność gospodarcza lub gotowość do jej otworzenia w przeciągu miesiąca.

2018-05-07

21 czerwca 2018 Strona 66 z 73
* 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"

STOMATOLOG CHIRURG

AS-DENT Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Romanik
Przysucha, Warszawska 25

kontakt: 607 73 22 77
gabinet.asdent@gmail.com

UWAGI: Praca na cztery ręce w bardzo dobrze wyposazonym 2 stanowiskowym gabinecie. Duża baza pacjentów (tylko prywatnych) i pełne 
grafiki. Oczekujemy zaangazowania, uczciwości, dokładności.

2018-06-05

STOMATOLOG CHIRURG

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa, ul. Klimczaka 1 (Wilanów)

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z 
dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach 
stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, 
używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta! 
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

*2018-06-01

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).

*2018-05-25

STOMATOLOG CHIRURG

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

STOMATOLOG DZIEC.

Medicover Sp. Z o.o.

Centrum Medicover-Warszawa, ul. Puławska 278

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl
TEL. 664 031 125

UWAGI: https://skk.erecruiter.pl/Offer.aspx?oid=2673055&cfg=848BB9AA33704E14AFA7AB9DDAFAAB9D&ejoId=150129&ejorId=239276&c
omId=5070943
W związku z uprawnieniami do prowadzenia stażu podyplomowego SZUKAMY LEKARZA DENTYSTY, który będzie DODATKOWO 
NADZOROWAŁ Szkolenie lekarzy stażystów w zakresie stomatologii zachowawczej lub dziecięcej i koordynował organizację staży 
cząstkowych. Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko, jeśli: 	jesteś lekarzem dentystą ze specjalizacją w stomatologii 
zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej, 	masz minimum 5 lat doświadczenia w praktyce lekarskiej, 	aktualizujesz 
swoją wiedzę o najnowszych standardach leczenia, 	masz chęć rozwoju w nowej roli,	chcesz być istotnym członkiem zespołu w 
projekcie stażowym, 	czujesz powołanie do dzielenia się wiedzą i pełnienia funkcji mentora, 	jesteś dobrym organizatorem i 
skrupulatnie przestrzegasz procedur, 	cenisz wysokie standardy obsługi pacjenta, 	chcesz pracować na najnowszym sprzęcie i 
poznawać nowinki technologiczne w stomatologii. Wymiar czasu pracy do ustalenia - min. 4 razy w tygodniu po 5-6 godz. Kontrakt 
gospodarczy. Aspirując do miana ośrodka klinicznego i renomowanej jednostki szkoleniowej stworzyliśmy miejsca stażowe dla 
lekarzy dentystów.

*2018-06-05

STOMATOLOG ENDODONTA

Medispot
Warszawa, ul. Dygata 3

Warszawa - Żoliborz, ul. Dygata

Poradnia Stomatologiii Zachowawczej

kontakt: esienkowskaosmola@medispot.pl

UWAGI: Endodonta leczący pod mikroskopem i zajmujący się stomatologią zachowawczą o podniesionej estetyce. Wymiar czasu pracy i 
rodzaj umowy - do uzgodnienia.

*2018-06-11
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STOMATOLOG ENDODONTA

Medicover Sp. Z o.o.

Centrum Medicover-Warszawa, ul. Puławska 278

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl
TEL. 664 031 125

UWAGI: https://skk.erecruiter.pl/Offer.aspx?oid=2673055&cfg=848BB9AA33704E14AFA7AB9DDAFAAB9D&ejoId=150129&ejorId=239276&c
omId=5070943
W związku z uprawnieniami do prowadzenia stażu podyplomowego SZUKAMY LEKARZA DENTYSTY, który będzie DODATKOWO 
NADZOROWAŁ Szkolenie lekarzy stażystów w zakresie stomatologii zachowawczej lub dziecięcej i koordynował organizację staży 
cząstkowych. Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko, jeśli: 	jesteś lekarzem dentystą ze specjalizacją w stomatologii 
zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej, 	masz minimum 5 lat doświadczenia w praktyce lekarskiej, 	aktualizujesz 
swoją wiedzę o najnowszych standardach leczenia, 	masz chęć rozwoju w nowej roli,	chcesz być istotnym członkiem zespołu w 
projekcie stażowym, 	czujesz powołanie do dzielenia się wiedzą i pełnienia funkcji mentora, 	jesteś dobrym organizatorem i 
skrupulatnie przestrzegasz procedur, 	cenisz wysokie standardy obsługi pacjenta, 	chcesz pracować na najnowszym sprzęcie i 
poznawać nowinki technologiczne w stomatologii. Wymiar czasu pracy do ustalenia - min. 4 razy w tygodniu po 5-6 godz. Kontrakt 
gospodarczy. Aspirując do miana ośrodka klinicznego i renomowanej jednostki szkoleniowej stworzyliśmy miejsca stażowe dla 
lekarzy dentystów.

*2018-06-05

STOMATOLOG ENDODONTA

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa, ul. Klimczaka 1 (Wilanów)

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z 
dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach 
stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, 
używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta! 
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

*2018-06-01

STOMATOLOG ENDODONTA

Centrum Medyczne "DP MED" P.D. Chorążewicz
Jabłonna, ul. Modlińska 49

kontakt: 723 500 111
w.tryk@dpmed.pl

UWAGI: Umowa zlecenie lub działalność gospodarcza. Elastyczne godziny pracy.
Wymagania: w trakcie lub ukończona specjalizacja radiologiczna, umiejętności interpersonalne, nastawienie na jakość obsługi 
Pacjenta. Oferujemy: aparat do wykonywania badań USG PHILIPS CLEAR VUE 550, miłą i przyjazną atmosferę.

*2018-05-22

STOMATOLOG ENDODONTA

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

STOMATOLOG ENDODONTA

DENTICA Gabinet Stomatologiczny
Skierniewice, ul. Nowobielańska 88 C

kontakt: tel. 533 999 567
pkawczynski@gmail.com

UWAGI: Praca z mikroskopem.

2018-05-11

STOMATOLOG ORTODONTA

Gabinet Stomatologiczny w Łomiankach
ul.Wiślana 5

kontakt: tel. 501 631 319
kasiaguzikowska@wp.pl

UWAGI: 2 razy w miesiącu. Umowa zlecenie.

2018-06-20
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STOMATOLOG ORTODONTA

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.  Współpraca w ramach działalności gospodarczej 
(praktyka lekarska). Wymiar pracy: raz w tygodniu.
Nowy gabinet stomatologiczny, 2 fotele. Nowoczesny sprzęt, całkowicie nowy, estetyczne wykończenie wnętrza. Wymagana 
umiejętność pracy w zespole.

2018-06-20

STOMATOLOG ORTODONTA

Centrum Medyczne Piaseczno Sp. z.o.o.
Piaseczno, ul. Puławska 49

Oddział Puławska

kontakt: aneta.zagorska@cmp.med.pl
tel. 504 276 124

UWAGI: Stabilne warunki zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych; praca w zgranym i profesjonalnym 
zespole.
Nowoczesna infrastruktura, miejsce parkingowe koło Oddziału.
Wymagania: 	ukończona specjalizacja lekarsk; 	doświadczenie w zakresie posiadanej specjalizacji; 	umiejętności interpersonalne 
połączone z wysoką kulturą osobistą; 	sprawna obsługa komputer.a

*2018-06-13

STOMATOLOG ORTODONTA

Mazowieckie Centrum Stomatologii
Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1

Poradnia Ortodoncji

kontakt: 22 556 94 10
22 556 94 12

UWAGI: Pełen etat lub część. Umowa o pracę lub kontrakt do uzgodnienia.
Praca w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (godziny pracy pomiędzy 7.00 a 20.00); 	wykonywanie gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnych  (pełen zakres); 	duaą liczba pacjentów; 	nowocześnie wyposażone 
gabinety i sale zabiegow; 	możliwość doskonalenia zawodowego; 	praa w zespole wielu lekarzy; 
	możliwość konsultacji i współpracy z specjalistami ze wszystkich dziedzin stomatologii.

*2018-06-11

STOMATOLOG ORTODONTA

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa, ul. Klimczaka 1 (Wilanów)

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z 
dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach 
stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, 
używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta! 
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

*2018-06-01

STOMATOLOG ORTODONTA

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

STOMATOLOG ORTODONTA

DENTICA Gabinet Stomatologiczny
Skierniewice, ul. Nowobielańska 88 C

kontakt: pkawczynski@gmail.com
tel. 533 999 567

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

2018-05-11
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STOMATOLOG ORTODONTA

NZOZ KWINTA-MED
Blizne Jasińskiego, ul. Piotra Skargi 2 (równoległa do ul. 
Lazurowej  w Warszawie)

kontakt: 692 420 273
22 722 90 53

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia. Poszukujemy także stomatologa zachowawczego i pedodonty.

2018-05-09

STOMATOLOG ORTODONTA

Poradnia Stomatologiczna AGADENT
Warszawa

Bemowo: ul. Pełczyńskiego 32 a lok. 2

Wola: ul. Zawiszy 16 a lok. A

kontakt: tel. 501 701 285 - dr Agnieszka Sadoś
tel. 606 655 116 - dr Joanna Burchardt

UWAGI: Pilne! Duża baza pacjentów.

2018-05-08

STOMATOLOG PEDODONTA

Medispot
Warszawa, ul. Dygata 3

Warszawa - Żoliborz, ul. Dygata

Poradnia Stomatologiii Zachowawczej

kontakt: esienkowskaosmola@medispot.pl

UWAGI: Pedodonta leczący w sedacji. Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy - do uzgodnienia.

*2018-06-11

STOMATOLOG PEDODONTA

AS-DENT Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Romanik
Przysucha, Warszawska 25

kontakt: 607 73 22 77
gabinet.asdent@gmail.com

UWAGI: Praca na cztery ręce w bardzo dobrze wyposazonym 2 stanowiskowym gabinecie. Duża baza pacjentów (tylko prywatnych) i pełne 
grafiki. Oczekujemy zaangazowania, uczciwości, dokładności.

2018-06-05

STOMATOLOG PEDODONTA

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

STOMATOLOG PEDODONTA

NZOZ KWINTA-MED
Blizne Jasińskiego, ul. Piotra Skargi 2 (równoległa do ul. 
Lazurowej  w Warszawie)

kontakt: 692 420 273
22 722 90 53

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia.

2018-05-09

STOMATOLOG PERIODONTOLOG

Mazowieckie Centrum Stomatologii
Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii

kontakt: 22 556 94 10
22 556 94 12

UWAGI: Pełen etat lub część. Umowa o pracę lub kontrakt do uzgodnienia.
Praca w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (godziny pracy pomiędzy 7.00 a 20.00); 	wykonywanie gwarantowanych 
świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnych  (pełen zakres); 	duaą liczba pacjentów; 	nowocześnie wyposażone 
gabinety i sale zabiegow; 	możliwość doskonalenia zawodowego; 	praa w zespole wielu lekarzy; 
	możliwość konsultacji i współpracy z specjalistami ze wszystkich dziedzin stomatologii.

*2018-06-11
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STOMATOLOG PERIODONTOLOG

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

STOMATOLOG PROTETYK

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Warszawa, oddział Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podac 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Wymagania: 	wykształcenie kierunkowe,	doświadczenie w wykonywaniu prac protetycznych na implantach, 	zdolności interpersonalne 
połączone z wysoką kulturą osobistą, 	znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy: 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
	opiekę medyczą, 	program sportow. Umowa i wymiar czasu pracy do uzgodnienia.y

.

2018-06-07

STOMATOLOG PROTETYK

FEDMED NZOZ
Ciechanów, ul. Widna 45

Przychodnia stomatologiczna

kontakt: tel. 692 316 167, 602 401 635
fed_med@o2.pl

UWAGI: Pełny etat. Dowolny wymiar pracy. Umowa cywilnoprawna.

*2018-05-25

STOMATOLOG PROTETYK

Medicover Sp. Z o.o.

Warszawa

kontakt: malgorzata.smolinska@medicover.pl

UWAGI: Wybrane Centrum Medicover w Warszawie - do ustalenia w trakcie rozmowy.  Wymiar czasu pracy do ustalenia - min 2 razy w 
tygodniu (8.00-14.00 lub 14.00-20.00). Kontrakt gospodarczy. W związku z dynamicznym wzrostem Medicover Stomatologia (nowe 
placówki i akwizycje) powiększamy zespół specjalistów w klinikach stomatologicznych. Zatrudnimy lekarzy dentystów, którzy chcą 
się dokształcać, pracować wg międzynarodowych standardów, używać nowoczesnego sprzętu medycznego i są zainteresowani 
nowinkami. Wszystko co robimy, robimy w trosce o pacjenta!
Chcesz dołączyć do profesjonalistów i brać udział w digitalizacji stomatologii? Aplikuj!

2018-05-11

UROLOG

Radomski Szpital Specjalistyczny
Radom, ul. Lekarska 4

Oddział Urologii

kontakt: 48 361 51 42, 48 361 54 59
kadry.kier@rszs.regiony.pl

UWAGI: Pełny wymiar czasu pracy + dyżury. Umowa o pracę, umowa cywilnoprawna. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia z Dyrekcją 
Szpitala. CV prosimy przesyłać na adres: kadry.kier@rszs.regiony.pl

2018-06-20

UROLOG

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

ul. Warsztatowa 1

Oddział Urologiczny

kontakt: 22 770 93 70 Ordynator Oddziału 
Chorób Wewn.
22 770 94 90 - Dyrektor ds. Medycznych
praca@szpk.pl

UWAGI: Umowa o pracę lub kontrakt.

2018-05-11
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UROLOG

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER

Szpital Kolejowy w Pruszkowie

ul. Warsztatowa 1

Oddział Urologiczny

kontakt: 22 770 93 70 Ordynator Oddziału 
Chorób Wewn.
22 770 94 90 - Dyrektor ds. Medycznych
praca@szpk.pl

UWAGI: Poszukujemy ordynatora Oddziału Urologicznego.  Umowa o pracę lub kontrakt.

2018-05-11

UROLOG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca na nowoczesnym sprzęcie 
diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do uzgodnienia. Znajomość jęz. 
angielskiego będzie dodatkowym atutem. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi. 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  	kartę sportową; 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, 
ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej;
	przyjazną atmosfer 	elastyczny system zatrudnienia.

2018-05-07

USG

Lux Med. Sp. z o. o.

Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 72

Warszawa, ul. Św. Barbary 6/8

kontakt: 22 351 76 32
661 963 075

UWAGI: Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia. USG ogólne, ortopedyczne, Doppler.

2018-06-13

USG

Centrum Medyczne Enel-Med SA

Oddział Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podac 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Lekarz wykonujący USG: ogólne, Dopler, ortopedyczne. 
Wymagania: 	wykształcenie kierunkowe,	minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, 	zdolności interpersonalne połączone z wysoką 
kulturą osobistą, 	znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 	możliwość pracy w prężnie rozwijającym 
się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej, 	opiekę medyczn, 	program sportow.y

2018-06-07

USG

SZPZLO Warszawa-Mokotów
Warszawa, ul. Madalińskiego 13

Poradnia ul. Jadżwingów 9, Kolegiacka 3

kontakt: rekrutacja@zozmokotow.pl
691 770 870

UWAGI: Warunki współpracy do uzgodnienia, niezbędny certyfikat PTU / kierunkowa specjalizacja (położnictwo i ginekologia oraz certyfikaty) 
2 razy w tygodniu kilka godzin w PL ul Jadźwingów 9 aparat SIEMENS Typ: ACUSON X300, oraz Kolegiacka 3 – aparat SIEMENS 
Typ: ACUSON X150.

*2018-06-01

USG

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

Poradnia, ul. Koszykowa 78;

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

UWAGI: Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

2018-06-01
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USG

Lecznica Demeter
Warszawa, ul. Białostocka 7

Poradnia Specjalistyczna ul. Białostocka 7 - Praga

lub ul. Potocka 14 - Żoliborz

kontakt: tel. 602 693 861
info@demeter.com.pl

UWAGI: Praca 1-3 x w tygodniu w ramach zarejestrowanej praktyki lekarskiej (działalność gospodarcza), ew. umowa zlecenie. Umowa z 
prywatnymi ubezpieczycielami oraz prywatni pacjenci.

2018-05-25

USG

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Warszawa, ul. Ciołka 11

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

UWAGI: Badania USG dla dzieci. Wymiar czasu pracy i umowa do uzgodnienia.

*2018-05-18

USG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Al. Jana Pawła II 82

Warszawa Wilanów

kontakt: rekrutacja@enel.pl
Przesyłając aplikację prosimy podac 
nazwę stanowiska, lokalizację oraz 
źródło informacji o ofercie.

UWAGI: Lekarz wykonujący USG ogólne. Wymagania: 	wykształcenie kierunkowe,minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, 	zdolności 
interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, 	znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferujemy: 
	możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej, 	opiekę 
medycząprogram sportowy.

*2018-05-17

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 i USG 
ortopedycznego.

2018-05-16

USG

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

Poradnie Specjalistyczne

kontakt: tel. 502 687 443
wanda.wasilewska@cmradzymin.pl

UWAGI: Lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań ultrasonograficznych. Warunki pracy do uzgodnienia.

2018-05-09

USG

Centrum Medyczne Enel-Med SA
Warszawa (Ursus), ul. Prystora 8

PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA

kontakt: tel. 698 652 997 lek. P. Piotrowski, 
kierownik med.
piotr.piotrowski@enel.pl

UWAGI: Lekarze wykonujący USG (każde). Zapewniamy pracę w bardzo dobrych warunkach lokalowych, obiekt nowo wybudowany, praca 
na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym, atrakcyjne warunki płacowe, zatrudnienie w dowolnej formie, wymiar czasu pracy do 
uzgodnienia. Dobry dojazd Al. Jerozolimskimi.

2018-05-07
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