
 
 
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina, to nowoczesne, 
specjalistyczne, prywatne Centrum Medyczne oferujące kompleksową i profesjonalną obsługę 
pacjentów przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego. Zatrudniamy wielu 
wybitnych lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Szpital prowadzi także 
działania naukowe, badawcze i dydaktyczno-szkoleniowe 
 
W związku z dynamicznym rozwojem Szpitala poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

 

 
Specjalista chirurgii ogólnej / chirurgii onkologicznej  

 
Wymagania: 
 

 Aktualne prawo do wykonywania zawodu, 
 Wymagana specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej mile widziana z chirurgii onkologicznej, 
 Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego. 

 
Od Kandydatów oczekujemy: 

 Dyspozycyjności, 
 Zaangażowania i odpowiedzialności , 
 Zadaniowego podejścia do stawianych celów. 

 
Oferujemy: 

 Pracę w prężnie rozwijającej się placówce oraz w jednym z najnowocześniejszych 
technologicznie ośrodku medycznym w Polsce, 

 Warunki zatrudnienia do uzgodnienia 
 
Dodatkowe informacje: 

 Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz z  listem motywacyjnym z 
zaznaczonym w temacie stanowiskiem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na 
adres: praca@ecz-otwock.pl 

 W tytule maila prosimy dopisać – Specjalista chirurgii onkologicznej 
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami   

 
 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy  dla potrzeb obecnej i kolejnych rekrutacji przeprowadzanych  przez 
Europejskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.   siedzibą w Warszawie, przy ul. Żytniej 16 lok. C. Zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu i 
poprawiania swoich danych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego 
przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne." 

Informujemy, że Administratorem danych jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o.           
ul. Żytnia 16 lok. C 01-014 Warszawa, kontakt telefon: 22 710 31 00). Dane zbierane są dla potrzeb 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 


