
  

 

  

 

 

 

 

Affidea Onkoterapia to międzynarodowa marka, z placówkami w ponad 16 krajach Europy, obecna na rynku europejskim od 1995 r, w Polsce od roku 2000. Jesteśmy siecią 

nowoczesnych placówek medycznych oferujących szeroki wachlarz usług z zakresu diagnostyki i radioterapii wyznaczającą standardy na polskim i międzynarodowym rynku usług 

medycznych.  

 

Naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości zdrowia i życia ludzi. Nieustająco dbamy o to, by nasi Pacjenci mieli zapewnioną opiekę medyczną na najwyższym światowym 

poziomie, a diagnostyka i proces leczenia odbywały się w komfortowych warunkach, przy użyciu bezpiecznego i nowoczesnego sprzętu, pod okiem profesjonalnej kadry. 

 

Sukces zawdzięczamy nie tylko dostępowi do nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim ludziom, którzy swoje codzienne zadania realizują                                                 z pasją 

i zaangażowaniem, tworząc tym samym niepowtarzalną kulturę naszej organizacji. Stawiamy na pogłębienie wiedzy i rozwój kompetencji naszych pracowników, bo wierzymy, że 

wspólnie budujemy wartość naszej firmy.  

 

BUDOWANIE RELACJI, WIARA, ZAUFANIE, ROZWÓJ I INNOWACJA to wartości, które stanowią nasze źródło motywacji, są bliskie naszym sercom i wspierają nas w codziennej 

pracy oraz relacjach z naszymi Pacjentami, pracownikami i dostawcami. 

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Pielęgniarka/ Pielęgniarz 
Lokalizacja: Ełk  

Zadania:   

 Współpraca z lekarzem  

 Przygotowanie Pacjenta oraz opieka nad Pacjentem w trakcie wykonywanego badania/ leczenia zgodnie ze standardami Affidea 

Wymagania: 

 wykształcenie kierunkowe 

 aktualne prawo wykonywania zawodu 

 specjalizacja lub kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego – mile widziana 

 mile widziane doświadczenie w obszarze diagnostyki 

 umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą 

 nastawienie na jakość obsługi Pacjenta 

 
Kandydatom oferujemy: 

 

 stabilne zatrudnienie w nowoczesnej, prężnie rozwijającej się, międzynarodowej firmie medycznej o ugruntowanej pozycji na rynku 

 praca w profesjonalnym zespole dbającym o dobrą atmosferę, w oparciu o wykorzystanie nowoczesnej aparatury diagnostycznej 

 możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy poprzez udział w szkoleniach krajowych i międzynarodowych 

 perspektywa długofalowej współpracy i możliwości rozwoju 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres: kariera@affidea.com lub kontakt telefoniczny pod numerem + 48 693 432 944 
 

Informacje dotyczące RODO: 

https://www.affidea.pl/wp-content/uploads/2021/01/dpn-rekrutacja-pl.pdf 

 

-  nothing is more important than health 
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