
OFERTA NR 1                                                                dodana dnia: 14.05.2021 r. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

Technik Farmaceutyczny 

 
Miejsce pracy: Milanówek, Piaseczno, 

Warszawa ul. Lazurowa (Bemowo), ul. Terespolska (Praga Południe) ul. Naruszewicza (Mokotów), 

Belgradzka (Ursynów) 
 

Co możemy zaoferować? 

 Zatrudnienie w nowoczesnym koncepcie aptecznym 

 Bezpieczne warunki pracy 

 Szkolenia prowadzone przez Trenera Wewnętrznego 

 Wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności 

 System premiowy uzależniony od wyników pracy 

 Premię za polecanie do pracy Przyjaciół 

 Atmosferę opartą na Współpracy 

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli: 

 Masz Dyplom Technika Farmaceutycznego 

 Ukończyłaś/ Ukończyłeś staż 

 Pomaganie Ludziom jest dla Ciebie na pierwszym miejscu 

 Jesteś odpowiedzialny, uczciwy oraz zaangażowany 

 Znasz program KAMSOFT 

Jakich osób szukamy? 

 Empatycznych oraz otwartych na kontakt z Pacjentem 

 Zaangażowanych, dokładnych i chętnych do nauki 

 Nastawionych na współpracę 

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@aptekacosmedica.pl lub 

kontakt pod numerem telefonu 885-707-062 

 

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@aptekacosmedica.pl


OFERTA NR 2                                                                dodana dnia: 14.05.2021 r. 

W związku z rozwojem firmy poszukujemy Kandydatów na stanowisko: 

Technik Farmaceutyczny - stażysta 

 
Miejsce pracy: Piaseczno  

 

Co możemy zaoferować? 

 Zatrudnienie w nowoczesnym koncepcie aptecznym 

 Bezpieczne warunki pracy 

 Szkolenia prowadzone przez Trenera Wewnętrznego 

 Wynagrodzenie adekwatne do Twoich umiejętności 

 Premię za polecanie do pracy Przyjaciół 

 Atmosferę opartą na Współpracy 

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli: 

 Masz Dyplom Technika Farmaceutycznego 

 Pomaganie Ludziom jest dla Ciebie na pierwszym miejscu 

 Jesteś odpowiedzialny, uczciwy oraz zaangażowany 

 Znasz program KAMSOFT 

Jakich osób szukamy? 

 Empatycznych oraz otwartych na kontakt z Pacjentem 

 Zaangażowanych, dokładnych i chętnych do nauki 

 Nastawionych na współpracę 

 

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@aptekacosmedica.pl lub 

kontakt pod numerem telefonu 885-707-062 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@aptekacosmedica.pl


OFERTA NR 3                                                                dodana dnia: 08.01.2021 r. 

Apteka Szpitalna Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego posiada dwa 

wolne miejsca pracy dla młodych techników farmacji.  

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.  

Pozdrawiam  

Kierownik Apteki Szpitalnej  

Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego  

mgr farm. Krzysztof M. Żuchewicz  

 

tel. 0 22 326 5413  

k.zuchewicz@brodnowski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.zuchewicz@brodnowski.pl

