
Jesteśmy liderem
rynku prywatnej
opieki medycznej

Zapewniamy pełną opiekę: ambulatoryjną, 
diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną 
i długoterminową. Prowadzimy największą 
w Polsce sieć prywatnych placówek 
medycznych - głównie pod markami LUX MED 
i Medycyna Rodzinna. Grupa LUX MED to 
również LUX MED Ubezpieczenia i LUX MED 
Diagnostyka. Pod swoją opieką mamy 
ponad 1 700 000 pacjentów w całej Polsce.

LUX MED jest częścią międzynarodowej 
grupy medycznej Bupa, która zatrudnia 70 
tysięcy osób na całym świecie - głównie 
w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polsce, Stanach 
Zjednoczonych, Australii i Ameryce Południowej.

LEKARZ SPECJALISTA RADIOLOGII

LUX MED Diagnostyka
to sieć placówek diagnostyki obrazowej.
Aktualnie zatrudnimy lekarzy radiologów:

Miejsce pracy: dowolne. Możliwość pracy zdalnej.
Region: ogłoszenie dotyczy obszaru całej Polski.

Wymagania:
• Dyplom specjalisty drugiego stopnia w zakresie radiologii 

i diagnostyki obrazowej.

Zapewniamy:
• Możliwość opisywania badań z zakresu TK, MR, RTG 

oraz rozwijania się w konkretnej dziedzinie diagnostyki.
• Stałą pracę w wiodącej firmie świadczącej usługi diagnostyki 

obrazowej w Polsce.
• Elastyczny czas pracy.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Dostęp do nowoczesnych rozwiązań umożliwiających 

zaawansowane analizy badań diagnostycznych, 
w tym badań wysokospecjalistycznych.

• Całodobowe wsparcie informatyczne.

Oferujemy:
• Możliwość stałego kształcenia i zdobywania doświadczenia 

we współpracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie 
diagnostyki obrazowej w Polsce.

• Możliwość konsultacji przypadków medycznych w gronie 
specjalistów z całej Polski przy pomocy zdalnej platformy.

• Szkolenia na preferencyjnych zasadach w zakresie tomografii 
komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz radiologii 
klasycznej.

• Możliwość zakupu nowoczesnej stacji diagnostycznej w ramach 
specjalnej oferty przygotowanej dla lekarzy radiologów 
współpracujących z LUX MED.

Czas pracy:
• Możliwość pracy w dowolnym wymiarze godzin oraz w trybie dyżurowym dziennym i nocnym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: agnieszka.drabik@luxmed-diagnostyka.pl
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.


