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

LEKARZ WETERYNARII 
LOKALIZACJA: WIELKOPOLSKIE

DO KOGO APLIKUJESZ?

Zapraszamy Cię do podjęcia pracy w sieci gabinetów weterynaryjnych, 
które tworzą centrum profesjonalnej i kompleksowej pomocy medycznej 
dla drobiu, trzody, bydła oraz małych zwierząt, zlokalizowanych  
na terenie Wielkopolski. 
Szeroki zakres usług naszego Partnera, od profilaktyki po chirurgię  
weterynaryjną, przy wykorzystaniu sprzętu medycznego najwyższej  
generacji oraz własnego akredytowanego laboratorium powoduje,  
że lekarz weterynarii każdej specjalności znajdzie tu miejsce dla siebie.
 

APLIKUJ, JEŚLI

»   posiadasz wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
»   jesteś specjalistą w jednej z dziedzin (drób, trzoda, bydło, małe zwierzęta),
»   chciałbyś dołączyć do prężnego zespołu, który w swojej codziennej pracy 

wykorzystuje najnowszą aparaturę i metody badawcze,
»   poszukujesz firmy, która zapewnia swoim specjalistom dostęp do wiedzy  

i nauki, 
»   mieszkasz lub jesteś gotowy do zamieszkania w Wielkopolsce

UWAGA 
»   Jeżeli posiadasz dyplom  

lekarza weterynarii  
i rozpoczynasz dopiero swoją  
karierę zawodową to ta oferta  
jest zdecydowanie dla Ciebie.

CO OFERUJEMY?

»  umowę o pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem,
»  miejsce zamieszkania w pobliżu gabinetu weterynaryjnego,
»  samochód służbowy,
»  stały rozwój i udział w szkoleniach/konferencjach,
»  dostęp do sprzętu medycznego najwyższej generacji.

JAK APLIKOWAĆ?

  Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie swojego 
życiorysu na adres biuro@biznes-up.com.pl lub poprzez przycisk  
aplikowania.

  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi  
kandydatami. 

W treści listu umieść klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
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 spółka jawna z siedzibą  
w Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu  
dla celów przyszłych rekrutacji”.

A może?  masz Partnera/Partnerkę  
i uważasz, że tworzycie świetny  

wet team, który jest gotowy  zamieszkać  
w udostępnionym mieszkaniu  
w pobliżu jednego z gabinetów  

weterynaryjnych?

 Jeżeli tak, to z chęcią  
spotkamy się online  

i omówimy temat.  


