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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Jana Bożego w Lublinie 

Zatrudni: 

1. Lekarza specjalistę w zakresie położnictwa i ginekologii 
2. Lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych. 
3. Lekarza specjalistę w zakresie chorób płuc. 
4. Lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 
5. Lekarza specjalistę w zakresie pediatrii 
6. Lekarza specjalistę w zakresie neonatologii 
7. Lekarza specjalistę w zakresie urologii 
8. Lekarza specjalistę w zakresie laryngologii 
9. Lekarza specjalistę w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej 
10. Lekarza specjalistę w zakresie geriatrii 
11. Lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej 

Czas pracy:        pełen wymiar lub niepełny wymiar czasu pracy 
Rodzaj umowy:    umowa o pracę / umowa cywilno-prawna 
Opis stanowiska:    Wykonywanie procedur medycznych i opieka nad pacjentami.  
 
Wymagania:     

 posiadane lub w trakcie realizacji wykształcenie wyższe specjalistyczne (tytuł 
specjalisty lub specjalizacja I stopnia), 

 aktualne prawo wykonywania zawodu, 

Inne cechy, umiejętności: 
 praktyczna znajomość metod leczniczych, 

 umiejętność i otwartość  na współpracę ze specjalistami w innych dziedzinach 
medycyny, 

 komunikatywność i kultura osobista, 

Oferujemy: 
 stabilne zatrudnienie, 

 możliwość pełnienia dyżurów w określonych obszarach dyżurowych, 
 komfortowe warunki pracy oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
 możliwość kształcenia w ramach płatnych dni wolnych od świadczenia usług 

przeznaczonych na szkolenia, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 
SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie 
Dział Kadr, Płac i Szkoleń 
ul. Biernackiego 9 20-089 Lublin 
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lub na adres e-mail: katarzyna.bill@janbozy.pl  
Dodatkowe informacje e-mail: katarzyna.bill@janbozy.pl  nr tel.: 81 740 8987 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U.2016 r. poz. 922)".      
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