
  
        PROGRAM

DLA  ABSOLEWNTÓW 

 

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik
jest nowoczesn ą

Misj ą Szpitala jest realizacja 
fachowej kadry m

Zapraszamy do udzia łu  w  programie 
sk ierowanym do absolwentów p ie l

Dni  otwarte  w terminie 

Program rozwoju zawodowego
program, który pomoże postawić
Celem programu jest przygotowan
obszarze, zgodnie z przyjętymi przez Szpital standardami.

Co oferuje program: 
 

• Możliwość zdobycia doś
Klinicznym; 

• Możliwość wyboru Oddziału
• Umowę o pracę na czas

nieokreślony; 
• Indywidulane szkolenia zawodowe na terenie Szpitala;
• Możliwość ubiegania się
• Wsparcie opiekuna podczas 3
• Pracę w zespole doświadczonych
• Konkurencyjne wynagrodzenie.

dodatki motywacyjne, wyp
• Dofinansowanie karty Benefit Multisport;
• System nagród. 

 

     Do programu zapraszamy absolwentów/absolwentki stud iów na 
     piel ęgniarstwo , którzy 

  oraz chc ą
 

             Aby aplikowa ć należy przesła ć
(w CV prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutac
z Ustawą z dnia  29  sierpnia 1997 r.

 

Dodatkowych informacji  udzielają
  z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, w godz. od 8.00 do 15.00. 

 

PROGRAM  ROZWOJU  ZAWODOWEGO
ABSOLEWNTÓW  PIELĘGNIARSTWA

Edycja 2017 

Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik ą SPZOZ we Wrocławiu 
jest nowoczesn ą placówk ą, ciesz ącą się zasłu żonym presti

 Szpitala jest realizacja wysokiej jako ści świadcze ń zdrowotnych, zapewnienie 
fachowej kadry m edycznej i nowoczesnej aparatury.

Zapraszamy do udzia łu  w  programie 
sk ierowanym do absolwentów p ie l ę

w terminie  od  19  do  30  czerwca 
(możliwość wizyty na Oddziałach) 

Program rozwoju zawodowego to 3-miesięczny, dedykowany absolwentom 
postawić pierwsze kroki w zawodzie pielęgniarki/

Celem programu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zada
ętymi przez Szpital standardami. 

doświadczenia zawodowego w renomowanym Szpit

ddziału, zgodnie z zainteresowaniami Absolwentów
czas określony 3 miesięczny,  z możliwością

Indywidulane szkolenia zawodowe na terenie Szpitala; 
 ubiegania się o dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Wsparcie opiekuna podczas 3-miesięcznego programu; 
świadczonych  lekarzy i pielęgniarek; 

yjne wynagrodzenie. Zwiększona podstawa wynagrodzenia, atrakcyjne 
datki motywacyjne, wypłacane już od pierwszego miesiąca udziału w programie;

Dofinansowanie karty Benefit Multisport; 

Do programu zapraszamy absolwentów/absolwentki stud iów na 
, którzy posiadaj ą  aktualne prawo wykonywania zawodu

oraz chc ą  rozwija ć kompetencje zawodowe.

przesła ć CV na adres mailowy:  kadry@4wsk.pl
ć ę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutac

ierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

udzielają pracownicy Działu Kadr 4. Wojskowego Szpitala 
 SPZOZ we Wrocławiu, w godz. od 8.00 do 15.00. tel. 261-660-215 lub 261

ZAWODOWEGO 
GNIARSTWA 

 SPZOZ we Wrocławiu  
onym presti żem.  

 zdrowotnych, zapewnienie 
edycznej i nowoczesnej aparatury.  

Zapraszamy do udzia łu  w  programie 
sk ierowanym do absolwentów p ie l ęgniars twa  

czerwca  2017 r.   
 

czny, dedykowany absolwentom 
ęgniarki/pielęgniarza.  

ie do samodzielnego wykonywania zadań w wybranym 

wiadczenia zawodowego w renomowanym Szpitalu 

Absolwentów; 
ż ścią przedłużenia na czas 

ifikacji zawodowych; 

wynagrodzenia, atrakcyjne 
ąca udziału w programie; 

Do programu zapraszamy absolwentów/absolwentki stud iów na kierunku            
prawo wykonywania zawodu    

 kompetencje zawodowe.  

kadry@4wsk.pl  
 na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie  

t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) 

Wojskowego Szpitala Klinicznego  
215 lub 261 -660-704. 


