
 

Ogłoszenie  o  naborze na stanowiska  PIELĘGNIAREK/ PIELĘGNIARZY  w  Białostockim Centrum 
Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. 

 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  na oddziały 
szpitalne oraz  do innych komórek organizacyjnych: 

 

1. Oddział  Onkologii Klinicznej  im. dr E.Pileckiej  z  Pododdziałem Chemioterapii Dziennej 

(oferta – 5 etatów) 

2. Oddział  Onkologii  Ginekologicznej  (oferta – 3 etaty) 

3. Oddział  Radioterapii I   (oferta – 3 etaty) 

4. Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal Cancer Unit  

(oferta – 4 etaty) 

5. Pododdział  Urologii  (oferta – 2 etaty) 

6. Zakład  TK  MR     (oferta – 1,5 etatu) 

7. Blok operacyjny   (oferta – 2 etaty) 

8. Specjalistyczna  Przychodnia  Onkologiczna  (oferta – 5 etatów) 

 

SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE – w załączeniu do ogłoszenia  (zakładka poniżej).  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres kadry@onkologia.bialystok.pl  lub składanie 

bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter. 
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SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE –  załącznik do ogłoszenia 

 

1. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  do pracy  na Oddziale Onkologii 
Klinicznej  im. dr E.Pileckiej  z  Pododdziałem Chemioterapii Dziennej  (oferta – 5 etatów) 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  na  w/w oddziale; 

Wymagania: 

 min. licencjat: pielęgniarstwo (mogą również składać podania pielęgniarki/rze  absolwenci  
oczekujący na wydanie prawa wykonywania zawodu), 

 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego 

 
 
 
 

2. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko  pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej  do  pracy na Oddziale 
Onkologii Ginekologicznej  oferta 3 etaty    

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych  do  pracy  na  w/w 
oddziale; 

Wymagania: 

 min. licencjat: pielęgniarstwo (mogą również składać podania pielęgniarki/rze/położne  absolwenci  
oczekujący na wydanie prawa wykonywania zawodu), 

 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego oraz współpracy na rzecz pacjentów i środowiska pielęgniarskiego 

 
 

3. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na Oddziale  
Radioterapii I    oferta 3 etaty    

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  na  w/w oddziale; 

Wymagania: 

 min. licencjat: pielęgniarstwo (mogą również składać podania pielęgniarki/rze  absolwenci 
oczekujący na wydanie prawa wykonywania zawodu), 

 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego oraz współpracy na rzecz pacjentów i środowiska pielęgniarskiego 

 



4. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na Pododdział Leczenia 

Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal Cancer Unit  (oferta – 4 etaty) 

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy 

ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na w/w pododdział 

Wymagania: 

Pielęgniarka  zmianowa   (oferta - 4 etaty): 

 min. licencjat: pielęgniarstwo (mogą również składać podania pielęgniarki/rze  absolwenci  
oczekujący na wydanie prawa wykonywania zawodu), 

 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego 
 

5. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na  Pododdziale 
Urologii oferta 2 etaty    

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  na  w/w 
pododdziale; 

Wymagania: 

 min. licencjat: pielęgniarstwo (mogą również składać podania pielęgniarki/rze  absolwenci 
oczekujący na wydanie prawa wykonywania zawodu), 

 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego oraz współpracy na rzecz pacjentów i środowiska pielęgniarskiego 
 zatrudnienie:  umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 
 

 

6. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Zakładzie TK MR 
oferta 1,5 etatu 
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy               
ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w w/w 
zakładzie; 
Wymagania: 

 mile widziane doświadczenie w pracy w pracowni tomografii komputerowej/ rezonansu 
magnetycznego 

 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego 
  zatrudnienie:  umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 

 



7. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza do pracy na  Bloku Operacyjnym  
oferta 2 etaty    

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  na  Bloku 
Operacyjnym; 

Pielęgniarka  anestezjologiczna – oferta 1 etat 

Pielęgniarka  operacyjna – oferta 1 etat 

Wymagania: 

 mile widziane doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym 
 pielęgniarka anestezjologiczna -wymagany kurs kwalifikacyjny: pielęgniarstwo anestezjologiczne,  
 pielęgniarka operacyjna –mile widziany kurs kwalifikacyjny*:   pielęgniarstwo operacyjne, 

*możliwość zatrudnienia również pielęgniarki bez kursu kwalifikacyjnego 
 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego 
  zatrudnienie:  umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 
 

 

 

 

8. Ogłoszenie  o  naborze na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Specjalistycznej 
Przychodni  Onkologicznej  oferta 5 etatów    

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. 
Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  w  przychodni; 

Pielęgniarka  specjalista  – oferta 4 etaty 

Położna  – oferta 1 etat 

Wymagania: 

 wymagana na stanowiskach pielęgniarki/rzy – specjalizacja*  internistyczna/ chirurgiczna 
*możliwość  zatrudnienia również  pielęgniarki  bez  specjalizacji 

 w przypadku stanowiska położnej – uprawnienia do pobierania cytologii 
 znajomość obsługi komputera, 
 wysoka kultura osobista, empatyczność, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów, 
 chęć rozwoju zawodowego 
  zatrudnienie:  umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna 
 

 


