
PROFIL KANDYDATA ____________________  
  ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА __________________ 

   

DANE DOTYCZĄCE REGIONU ZATRUDNIENIA ДАНІ РЕГІОНУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Kraj, miasto: Країна, місто 

Cała Polska На території Польщі 

Miejsce przyjazdu: Місце приїзду 

DK PARTNER Sp. z o.o. Łódź, al. Piłsudskiego 139/141 ТОВ ДК Партнер, Лодзь, вул.Пілсудскєго 139/141 
  

PROFIL SELEKCYJNY СЕЛЕКЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 

Nazwa stanowiska Посада 

Lekarz okulista Лікар окуліст 
  

Zakres obowiązków Посадові обов’язки 

Prowadzenie badań wzroku za pomocą urządzeń 

oftalmicznych oraz tradycyjnych tablic 

Diagnozowanie chorób oczu i nerwów wzrokowych 

Pobieranie materiału do badań biochemicznych 

Dobór okularów/soczewek 

Prowadzenie dokumentacji pacjentów 

Mile widziane (niewymagane) prowadzenie zabiegów 

chirurgicznych (usuwanie jaskry, rekonstrukcja rogówki, etc.) 

Дослідження  зору за допомогою офтальмологічних  пристроїв 
також традиційних  таблиць 
Діагностування хвороб очей і зорових нервів 
Одержання матеріалу для біохімічних досліджень 
Підбір окулярів/лінз 
Ведення документації пацієнтів 
Вітається (не необхідне) ведення процедур 
хірургічних(видалення глаукоми, реконструкція рогівки, іт.д.) 

Warunki pracy Умови праці 

Przychodnia/szpital Лікарня/амбулаторія 
  

Wymiar i system czasu pracy Вимір та система часу праці 

dyżurowy Позмінна робота 
  

Pakiet wynagrodzeń Заробітна плата 

2.500 – 14.000 PLN netto/miesięcznie 2.500 – 14.000 зл. нетто/щомісяця 
  

Zatrudnienie na podstawie Працевлаштування на підставі 

Umowa o pracę Договір про роботу 
  

PROFIL WYMAGAŃ ПРОФІЛЬ ВИМОГ 

Wiedza i doświadczenie Знання та досвід 

Ukończone studia medyczne – specjalizacja okulistyka 

Doświadczenie zawodowe 

Закінчене медичне навчання - спеціалізація 

офтальмологія 

Професійний досвід 

Dodatkowe uprawnienia i umiejętności Додаткові навички та вміння 

Komunikatywny język polski 
Mile widziane (niewymagane) prowadzenie zabiegów 

chirurgicznych 

Mile widziana ( niewymagana) znajomość dodatkowego 

języka obcego w stopniu komunikatywnym (niemiecki 
lub angielski) 
Umiejętność pracy w zespole 

Umiejętność obsługi komputera 

Odporność na stres 

Orientacja na pacjenta, empatia 

Komunikatywność 

Punktualność 

Розмовна польська мова 
Вітається (не необхідне) ведення процедур 
хірургічних 
Вітається ( не необхідне) знання додаткової 
іноземної мови на комунікативному рівні (німецька 
або англійська)  
Вміння працювати в колективі 
Вміння працювати з комп’ютером  
Стійкість до стресів 
Орієнтація на пацієнта 
Співпереживання 
Комунікація 
Пунктуальність 

Dodatkowe informacje Додатковa інформація 

*Koszt nostryfikacji dyplomu pokrywa Pracodawca *Вартість нострифікації диплому покриває Роботодавець 

    



PROFIL KANDYDATA ____________________  

ПРОФІЛЬ КАНДИДАТА __________________  
 

Po przyjeździe do Łodzi prosimy kandydatów o telefon; 
* w okresie 3 dni po przyjeździe, będą musieli przejść z naszą 

pomocą: badanie SANEPID, założenie konta bankowego, w 

razie konieczności szkolenie. 
Po przyjeździe na miejsce docelowe zostaną odebrani 
każdorazowo przez naszych koordynatorów. 
Konieczne zabezpieczenie finansowe w okresie na opłacenie 

wyżywienia oraz zamieszkania - ok 500 – 600  zł. 

Після приїзду до Лодзі  просимо кандидатів  зателефонувати 

*протягом 3 днів. З нашою допомогою вони повинні пройти 

медичний огляд та  відкрити банківську картку, в разі 

необхідності пройти навчання навчання. 

Після приїзду на місце призначення, кандидати  кожного разу 
будуть супроводжуватися нашими координаторами 
Необхідне фінансове забезпечення на перший час для 
забезпечення проживання та харчування  500 – 600 зл 

POZOSTAŁE WARUNKI ІНШІ УМОВИ 

Zakwaterowanie/ Warunki zakwaterowania Умови проживання 

Bezpłatne w okresie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy 
(zakwaterowanie opłacone przez Pracodawcę) 

Безкоштовне в періоді 2 місяців від дати початку роботи 
(проживання оплачується Роботодавцем) 

Opłaty za media (prąd, gaz, Internet etc.) Oплата за комунальні послуги (електр., газ, інтернет ) 

100 zł 100 зл 

Wyżywienie Харчування 

We własnym zakresie За власний рахунок 
  

Dojazd do miejsca Pracy/Transport Спосіб доїзду до місця праці/ Транспорт 

We własnym zakresie За власний рахунок 
  

Termin przedstawienia kandydatów od ……… do Крайній термін представлення кандидата 

     


