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Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu realizuje wysokospecjalistyczne usługi medyczne dla pacjentów z całego 

kraju. Jesteśmy największym szpitalem w województwie, z własnym całodobowym lądowiskiem dla 

helikopterów medycznych. Stale rozszerzamy swą działalność, stąd poszukujemy osób chętnych i gotowych do 

dynamicznej pracy w rozwijającej się wciąż placówce.   

 

 

 

STANOWISKO:  Pielęgniarka / Pielęgniarz 
       - Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii 

- Pododdział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Oddziału Chorób  
Wewnętrznych 

 

RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/kontrakt 
 

WYMAGANIA PRACODAWCY:  
Poszukujemy osoby zaangażowanej w wykonywanie obowiązków służbowych, która nie obawia się sytuacji 
trudnych, osoby o wysokim poziomie umiejętności społecznych, odnajdującej się w sytuacjach dynamicznych i 
wymagających natychmiastowej adaptacji, otwartej na poszerzanie wiedzy, która spełnia poniższe kryteria: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe, 

• aktualne prawo wykonywania zawodu,  

• umiejętność pracy w zespole, 

• umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, 

• łatwość nawiązywania relacji z pacjentami, 

• cierpliwość, empatia i życzliwość w stosunku do pacjentów, 

• sumienność, samodzielność i dobra organizacja pracy. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:  

• wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami o zawodzie pielęgniarki, 

• wykonywanie zabiegów wynikających z ustalonego postepowania leczniczego, 

• etykę pracy. 

OFERUJEMY: 

• pracę w profesjonalnych zespołach pielęgniarsko-lekarskich, 

• pracę na najnowszym sprzęcie i aparaturze medycznej, 

• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji w zatrudnieniu, 

• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, szczególnie w zakresie diabetologii, endokrynologii i 
alergologii, 

• dla osoby chętnej możliwość pracy w systemie jednozmianowym jako edukator w cukrzycy, 

• szansę zbierania doświadczeń z pracy w największym szpitalu w województwie, 

• możliwość zamieszkania w hotelu pracowniczym. 

KONTAKT:  

Aplikacje proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl 

 

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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