
W treści listu umieść klauzulę: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ponadto, zgadzam się 
na przetwarzanie przez firmę Biznes Up Egberss Kocel Sikorski spółka jawna z siedzibą w 
Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla 
celów przyszłych rekrutacji”.

LEKARZ WETERYNARII
specjalista chorób psów i kotów
LOKALIZACJA: BRUDZEW

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy w nowoczesnej klinice 
weterynaryjnej, która stanowi centrum profesjonalnej i kompleksowej 
pomocy medycznej dla czworonożnych przyjaciół. 
Jest to miejsce, gdzie każdego dnia grupa specjalistów pomaga 
naszym milusińskim, zapewniając im:

DO KOGO APLIKUJESZ?

»  szeroki zakres usług od profilaktyki przez chirurgię weterynaryjną 
po leczenie szpitalne

ekspresową diagnozę, dzięki dostępności do sprzętu medycznego 
najwyższej generacji (diagnostyka obrazowa – tomografia 
komputerowa, RTG, USG, wideoendoskopia, diagnostyka 
laboratoryjna – szeroki zakres badań z dostępnością wyników na już)

strefę opieki i beauty w wygodnym hotelu dla zwierząt 
i salonie piękności

»

»

» posiadasz wykształcenie: wyższe weterynaryjne

profilaktyka i leczenie małych zwierząt są Twoją pasją

masz chęć rozwoju, dzięki dostępowi do najlepszej diagnostyki 
i metodyki interpretacji,

chciałbyś dołączyć do zespołu nastawionego na współpracę 
i wymianę doświadczeń

»

»

»

APLIKUJ, JEŚLI

 » Posiadasz wykształcenie weterynaryjne i dopiero rozpoczynasz 
swoją karierę zawodową?

Ta oferta pracy jest również dla Ciebie, my też kiedyś stawialiśmy 
swoje pierwsze kroki zawodowe :) więc chętnie pomożemy. 

»

» pracę stacjonarną w profesjonalnym zespole

umowę o pracę (lub umowę dopasowaną do Twoich preferencji)

wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji 
i wykonywanych obowiązków

stały rozwój i udział w szkoleniach

»

»

»

CO OFERUJEMY?

UWAGA: 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego 
życiorysu poprzez przycisk aplikowania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi 
kandydatami.

JAK APLIKOWAĆ?

Spółka BIZNES UP Egberss Kocel Sikorski, wspierająca firmy 
we wprowadzaniu zmian niezbędnych do przejścia na kolejny poziom 
rozwoju, dla swojego Partnera poszukuje osoby na stanowisko:

UWAGA: 

 


