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OGŁOSZENIE 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie poszukuje osób do pracy 

na stanowisku wykładowca – edukator do prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych 

w ramach realizacji projektu programu profilaktycznego raka szyjki macicy. 

Projekt współfinansowany z funduszy unijnych w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie: 10.3 

Programy polityki zdrowotnej, pt. „Program profilaktyki raka szyjki macicy w podregionie 

lubelskim” 

Wymagania: 

 wykształcenie medyczne magisterskie (lekarskie, pielęgniarskie, położnicze lub absolwent 

kierunku zdrowie publiczne);  

 minimum 4 letnie doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia;  

 specjalizacja w zakresie odpowiadającym tematyce programu;  

 komunikatywność, umiejętność przekazywania wiedzy, motywowania uczestniczek spotkań 

do wykonywania badań profilaktycznych;  

 umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia;  

 mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku edukatora zdrowotnego lub posiadanie 

kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych.  

Zakres obowiązków: 

 opracowanie treści merytorycznych szkolenia w formie prezentacji i wykładu;  

 prowadzenie spotkań informacyjno edukacyjnych w podregionie lubelskim - powiat 

lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki oraz miasto Lublin;  

 prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją działań spotkań informacyjno – 

edukacyjnych; 

 zachęcenie i zmotywowanie uczestniczek szkolenia do badania;  

 opracowanie treści ankiety na temat czynników ryzyka zachorowań na raka szyjki macicy; 

 współpraca z zespołem projektowym w zakresie organizacji działań informacyjno- 

szkoleniowych.  

Okres realizacji działań edukacyjno-informacyjnych: VII.2018 – XI.2019 

Ilość spotkań do zrealizowania w ramach programu: min.60 spotkań, każde po 120 min. 

Minimalna ilość spotkań do zrealizowania przez jednego Wykonawcę w okresie realizacji projektu 

profilaktycznego: 20, w tym minimalna liczba uczestniczek: 10 kobiet podczas każdego spotkania. 

Oferta powinna zawierać:  
- kserokopię dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje 

- oświadczenie potwierdzające czteroletni staż pracy w zawodzie 

- stawkę godzinową netto i brutto za przeprowadzenie 2 godz. (120 min) spotkania na podstawie 

opracowanych przez siebie materiałów szkoleniowych 

- deklarację odnośnie liczby spotkań planowanych do realizacji przez Wykonawcę 

 

Oferty proszę przesyłać do dnia 31 lipca 2018 r. na adres:  
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie 

ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin z dopiskiem: Program profilaktyki raka szyjki macicy. 

W razie pytań i wątpliwości informacji udziela Sylwia Grzesiak – tel. 81 740 20 43 


