
 

  

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

 

Kilka słów o nas… 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie to nowoczesna, wysokospecjalistyczna placówka świadcząca usługi dla 

mieszkańców miasta i regionu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest największą wieloprofilową placówką 

medyczną między Poznaniem a Wrocławiem. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie usług medycznych w 

pełni spełniających oczekiwania pacjentów i ich rodzin przy równoczesnym,  stałym dopasowywaniu się do 

wymogów zmieniającego się otoczenia Szpitala oraz dostosowywania się do wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Posiadamy certyfikat akredytacyjny poświadczający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia 

szpitalnego nadany przez Ministra Zdrowia. 

Dołączyliśmy do grona szpitali, które realizują Program KOS-zawał, czyli kompleksową opiekę Pacjenta po zawale mięśnia sercowego. 

 

Szpital posiada… 

� wykwalifikowaną kadrę  

� nowoczesną aparaturę medyczną / wysokospecjalistyczny sprzęt. 

� 16 oddziałów 

� 452 łóżek 

� 17 poradni  specjalistycznych 

� Pracownię elektroterapii i elektrofizjologii serca  

� Pracownię Hemodynamiki 

� Zakład Radiologii 

� Zakład Rehabilitacji 

� Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 

 

 

Poszukujemy do współpracy:   

� Lekarzy wszystkich specjalności, w szczególności Lekarzy  

Anestezjologów, Lekarzy internistów, Lekarzy patomorfologów 

 

� Pielęgniarek  

 

� Diagnostów Laboratoryjnych 

 

� Farmaceutów 

 

Co możemy Tobie zaoferować 

Atrakcyjne wynagrodzenie  

� Dodatkowe wynagrodzenie za dyżury  

� Stabilne i bezpieczne warunki pracy w nowoczesnym, dobrze wyposażonym i rozwijającym się szpitalu 

� Elastyczne, dopasowane do Twoich potrzeb warunki współpracy (rodzaj umowy oraz wymiar godzinowy) 

� Pracę w komfortowych warunkach 

� Wsparcie w procesie adaptacji oraz uzyskiwania stosownych zezwoleń na pracę  

SZUKASZ PRACY W POLSCE? JESTEŚ 

LEKARZEM? PIELĘGNIARKĄ? DIAGNOSTĄ 

LABORATORYJNYM? FARMACEUTĄ? 

DOŁĄCZ DO NAS! 



 

� Rozwój kwalifikacji zawodowych i naukowych: szkolenia kierunkowe, specjalistyczne oraz „miękkie” 

� Partycypacja w zarządzaniu np. poprzez członkostwo w  

zespołach problemowych 

� Preferencyjne ubezpieczenie na życie 

� Przejrzystą ścieżkę kariery – promującą rozwój zawodowy i wybór Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie jako 

podstawowego miejsca pracy  

� Indywidualny system oceny pracowniczej. 

 

Już dziś rozpocznij z nami nowy rozdział w swojej karierze ! 

Nasza misja: 

„Zdrowie pacjenta jest dla nas najważniejsze” 

Skontaktuj się z nami 

Wojewódzki Szpital Zespolony   

w Lesznie   

ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno,   

Tel. 65 52 53 113  

https://wsz.leszno.pl / wsz@wsz.leszno.pl 

 


