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 +48 506 300 801 
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0000762439 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 

VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Kapitał zakładowy 

5.000 PLN (wpłacony w całości) 

 

 

Poszukujemy lekarzy różnych specjalności do udzielania świadczeń w zakresie: 

Wizyty komercyjne i/lub Diagnostyka USG (Zielona Góra) 

W szczególności:  

• Ortopedy 

• Radiologa do badań USG 

• Neurologa 

• Neurochirurga 

• Reumatologa 

Możliwe nawiązanie współpracy z lekarzami innych specjalności. 

Od wybranych osób oczekujemy: 

• Uzyskanej specjalizacji lub ukończonego drugiego roku specjalizacji w danej dziedzinie 

• Nienagannej kultury osobistej 

• Dobrej organizacji pracy i zaangażowania 

• Komunikatywności 

• Elastyczność , samodzielność i odpowiedzialność w działaniu 

• Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 

W zamian oferujemy: 

• Pracę w prężnie rozwijającej się firmie, 

• Pracę w miłej atmosferze, 

• Pełna obsługa rejestracyjną (rejestracja stacjonarna, telefoniczna i online), 

• Profesjonalną obsługę pacjenta w dniu przyjęcia i dbanie o relacje z pacjentem po wizycie, 

• Profesjonalnie wyposażony gabinet (możliwość doposażenia gabinetu zgodne ze wskazaniami współpracownika), 

• Grafik elastyczny, możliwość wyboru dni oraz godzin przyjęć, 

• Forma zatrudnienia i sposób rozliczenia do negocjacji. 

Prosimy o przesłanie informacji o chęci współpracy na e-mail: sekretariat@grandemedica.pl lub wysłanie zapytania na adres: 

„Grande Medica Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra” lub kontakt pod numerem telefonu:  

(+48) 506 300 801. 

W przypadku przesyłania dokumentów zawierających dane osobowe prosimy dołączyć następującą klauzulę: 

“Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji, dostępną na stronie www.grandemedica.pl/kariera/. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grande Medica Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona 

Góra w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w firmie Grande Medica Sp. z o.o. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”  


