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DRODZY ABSOLWENCI 
 

Nazywam się Romuald Cichoń  jestem specjalistą kardiochirurgii  Prezesem Dolnośląskiego 
Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi -  Medinet Sp. z o.  i uczniem mojego mistrza prof. 
Zbigniewa  Religi z  którym pracowałem w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 
 
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Sp. z o.o. od prawie 20 lat 
działamy aktywnie na rynku usług zdrowotnych. Specjalizujemy się w kardiochirurgii  dzieci jak i 
dorosłych, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej. Nasze szpitale we Wrocławiu, Nowej Soli i 
przychodnie zapewniają pacjentom kompleksową opiekę i wysoką jakość usług. 
Medinet skupia wielu ludzi i profesji , których cechuje profesjonalizm, otwartość i zaangażowanie. 
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Zbigniewa Religi - Medinet Spółka z o.o. stawia na 
wysoką jakość świadczeń zdrowotnych i wysoką kulturę organizacji co mogą potwierdzić posiadane 
certyfikaty i nagrody w tym: Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia oraz certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2015 a także prestiżowe: Certificate Best Enterprise as one of the „Best 
Medical Center” – The Socrates Committee Oxford, UK, 2015 oraz Certyficate European Aword For 
Best Practices 2018 in the Gold Category.  
Nasza kadra to wysokiej klasy specjaliści, którzy swoją pracę opierają na ogromnym doświadczeniu i 
wiedzy pozyskanej dzięki wielu szkoleniom zagranicznym i  rozwojowi naukowemu. Wielu z naszej 
kadry to wykładowcy Uczelni Wyższych z ogromnym dorobkiem naukowym.  Warto skorzystać z tych 
doświadczeń.  
 

 Projekt  Pierwsza Praca  to program aklimatyzacji  i rozwoju zawodowego obejmujący 

czasookres  3-miesięcy, dedykowany absolwentom kierunków: pielęgniarstwa i ratownictwa 
medycznego. Program, który pomoże postawić pierwsze kroki w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza 
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lub ratownika medycznego.  Jego celem  jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań 
w wybranym obszarze, zgodnie z zainteresowaniami i  przyjętymi przez Szpital standardami. 
 
Co oferuje projekt : 

 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanym wysoko specjalistycznym  
Szpitalu. Nasz personel przygotuje Was do pracy w Oddziale Kardiochirurgii,  Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w Bloku 
Operacyjnym. 

 satysfakcjonujące wynagrodzenie  i atrakcyjne dodatki motywacyjne 

 możliwość wyboru Oddziału, zgodnie z zainteresowaniami Absolwentów; 

 umowę o pracę na 3 miesięczny czas określony,  z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; 

 indywidualne  podejście do szkolenia Absolwenta w tym pomoc przy wyborze miejsca podjęcia 
pierwszego zatrudnienia,   

 wsparcie opiekuna podczas 3-miesięcznego programu; 

 pracę w zespole doświadczonych  lekarzy i pielęgniarek, ratowników medycznych  i 
fizjoterapeutów; 

 możliwość  rozwoju zawodowego 

 możliwość korzystania z  karty  MultiSport. 

 pracę z wyspecjalizowaną kadrą  profesorów, docentów i  doktorów. 
 
Do programu zapraszamy absolwentki/absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i  
ratownictwo  medyczne, którzy chcą rozwijać i  realizować z nami  swoje pasje i  kompetencje 
zawodowe. Podejmując u nas swoją pierwszą prace zyskujesz: 

 szanse rozwoju w wysokospecjalistycznym, unikatowym  ośrodku kardiochirurgicznym 
  zwiększenie możliwości dalszego kształcenia i rozwoju naukowego. 
 zwiększenie kwalifikacji i kompetencji na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy 
 pracę w kameralnym  i partnerskim środowisku zawodowym 

Jeśli masz ochotę podjąć z nami współpracę to więcej informacji udzieli Ci  Kierownik d.s. 
Pielęgniarstwa -mgr Alicja  Skwarczyńska pod nr tel.: 71 32-09-412;  Email: biuro@medinet.
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