
 
  

 

 
 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne dla pacjentów z całego kraju. 
Jesteśmy największym szpitalem w województwie, z własnym całodobowym Centrum Urazowym oraz lądowiskiem dla 
helikopterów medycznych. Stale rozszerzamy swą działalność, stąd rosnące zapotrzebowanie na personel medyczny. 
Nasz szpital niesie pomoc wielu potrzebującym, w wielu obszarach medycyny. Ofiarujemy swym pacjentom 
interdyscyplinarną opiekę, natomiast pracownikom - szeroki wachlarz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych.  

Zapraszamy do nawiązania współpracy osoby, które są chętne i gotowe do podjęcia nowych wyzwań. 
 

 

 
 

Poszukujemy osoby na stanowisko:  Lekarza alergologa /  

Lekarza chcącego specjalizować się w alergologii 
w Pododdziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii 

 
Nasz pododdział realizuje m.in. pełny zakres diagnostyki i leczenia chorób alergicznych, konsultacje 
medyczne, ministerialne programy lekowe i badania kliniczne, działalność naukową oraz szkoleniową. 
 
To, co wymagamy od kandydata:  

• dyplom oraz aktualne prawo wykonywania zawodu, 

• specjal izacja z zakres u alergologii  lub chęć dalszego kształcenia w tym zakresie , 

• specjal izacja z zakresu chorób wewnętrznych,  

• zaangażowanie i odpowiedzialność w codziennej pracy zawodowej, 

• przyjazne nastawienie do pracy i ludzi wokół, 

• wysokie wartości etyczno-moralne. 
 
W zamian oferujemy: 

• dowolny rodzaj współpracy: kontrakt/ umowa zlecenie/ umowa o pracę, 

• pracę w największym szpitalu w województwie, 
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, 
•  szansę rozwoju naukowego,  
• środowisko życzliwie nastawionych do siebie koleżanek i kolegów, 
• pracę w profesjonalnym zespole ludzi, dla których liczy się człowiek, 
• komfortowe warunki w stale rozwijającym się oddziale, 
• możliwość zamieszkania w hotelu pracowniczym. 

KONTAKT:  
Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, 

jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy  do złożenia swej aplikacji na adres e-mail: 
rekrutacja@usk.opole.pl  Pytania kierować można pod nr tel.: 77 45 20 200, 77 45 20 133. 
 
 
 
 
Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w 
"Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO. 
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