
Spó!ka BIZNES UP Egberss Kocel, wspieraj"ca firmy we wprowadzaniu  
zmian niezb#dnych do przej$cia na kolejny poziom rozwoju, dla swojego  
Partnera poszukuje osób na stanowiska:

LEKARZ WETERYNARII  
! SPECJALISTA CHORÓB PSÓW I KOTÓW
                     &
LEKARZ WETERYNARII  
! SPECJALISTA DRÓB I PTAKI OZDOBNE

LOKALIZACJA: LUBUSKIE

DO KOGO APLIKUJESZ?

Zapraszamy Ci# do podj#cia pracy w nowo powsta!ym gabinecie  
weterynaryjnym, który stanowi! b#dzie centrum profesjonalnej  
i kompleksowej pomocy medycznej dla drobiu i czworono%nych przyjació!.
Zastanawiasz si# czy ta praca jest dla Ciebie?
Bez obaw – nowy obiekt, nowa lokalizacja to wynik ekspansji  
naszego Partnera, który ma siln" pozycj# na rynku weterynaryjnym  
i który z pewno$ci" b#dzie $wietnym support’em dla nowego zespo!u. 

APLIKUJ, JE"LI

»   posiadasz wykszta!cenie:  
wy%sze weterynaryjne

»   jeste$ specjalist" w jednej  
z dziedzin wskazanych  
powy%ej

»   mieszkasz w okolicach  
&wiebodzina

  »   posiadasz wykszta!cenie:  
wy%sze weterynaryjne

»   rozpoczynasz swoj" karier#  
zawodow"

»   masz ch#' rozwoju, dzi#ki  
dost#powi do najlepszej  
diagnostyki i metodyki  
interpretacji

»   jeste$ gotowy do zamieszkania  
w pobli%u gabinetu

CO OFERUJEMY?

»  umow# o prac# z atrakcyjnym wynagrodzeniem
»  miejsce zamieszkania: dom jednorodzinny w pobli%u gabinetu  

weterynaryjnego
» samochód s!u%bowy
» sta!y rozwój i udzia! w szkoleniach

JAK APLIKOWA#?

  Osoby zainteresowane podj#ciem pracy prosimy o przes!anie swojego 
%yciorysu poprzez przycisk aplikowania.

  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania si# z wybranymi  
kandydatami.

W tre$ci listu umie$' klauzul#:
„Wyra%am zgod# na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawi"zania wspó!pracy 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz"dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi"zku z przetwarzaniem  
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep!ywu takich danych oraz uchylenia  
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz"dzenie o ochronie danych). Ponadto, zgadzam si#  
na przetwarzanie przez firm# Biznes Up Egberss Kocel spó!ka jawna z siedzib"  
w Ob!aczkowie 11c, 62-300 Wrze$nia, danych osobowych zawartych w moim zg!oszeniu  
dla celów przysz!ych rekrutacji”.

LUB

A mo!e?
 masz Partnera/Partnerk"  

i uwa!asz, !e tworzycie #wietny  
wet team, który podj$%by si"  

tego wyznania?
Je!eli tak, to z ch"ci$  

spotkamy si" i omówimy  
temat. 

!wiebodzin
Zb!szy"

Babimost

Sulechów


