
 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

 poszukuje kandydata do pracy w Dziale Epidemiologii 
 na stanowisko: specjalista ds. epidemiologii 

 

 
Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata:  
 

• Wdrażanie i realizacja programów z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych; 
• Rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych; 
• Inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego przyczyn; 
• Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala; 
• Nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych; 
• Dokumentowanie prowadzonych działań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych. 
 

Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata  

• Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
• Wykształcenie średnie medyczne lub wyższe na kierunku pielęgniarstwo 
• Co najmniej 3 – letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub zawodzie położnej wykonywanym w 

szpitalu 
 
Oferta pracodawcy 

• interesująca i pełna wyzwań praca; 
• stabilne warunki zatrudnienia; 
• szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń; 
• dofinansowanie pakietu sportowego. 

 
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszym zespole, prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres e-mail: dp@usk.wroc.pl lub djb@usk.wroc.pl lub na adres: 
Violetta Magiera 
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
Ul. Borowska 213 
50-556 Wrocław 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 
 

* W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o 
przedmiotowej treści: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we 
Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych 
osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 
(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)”. 

 

 

 

 

 


