
Med-JobsHR - Nowa jakość rekrutacji medycznych,
ponad 98% skuteczności 

co? Rekrutacje medyczne 
kto? Med-JobsHR 
gdzie? cała Polska, zagranica 
od kiedy? od 10 lat 
dlaczego my?  98% skutecznych zamknięć
rekrutacji, doświadczenie, oszczędność
czasu i finansów
jak?  rozbudowana baza kontaktów, zespół
wykwalifikowanych rekruterów i
headhunterów

lekarzy, 
lekarzy stomatologów , 
kadry menedżerskiej, 
oraz personelu medycznego średniego
szczebla.

Agencja Med-JobsHR, z ponad 10 letnim
doświadczeniem w rekrutacjach dla firm z
sektora usług medycznych swoje usługi kieruje
do placówek leczniczych borykających się z
brakami kadrowymi lub szukających wysokiej
klasy specjalistów. 
Swoich Klientów wspiera w rekrutacji: 

Dzięki zaawansowanym procesom rekrutacji,
oferty pracy Klientów Agencji docierają do
ponad 100 tysięcy pracowników medycznych.
Średni czas znalezienia lekarza do placówki
leczniczej zamyka się w 45 dniach. 
Agencja posiada codziennie aktualizowaną,
własną bazę kandydatów, a rekrutacje
prowadzone są przez doświadczony zespół
rekruterów i headhunterów medycznych.
Med-JobsHR pozyskuje lekarzy i personel
medyczny z Polski, jak i z zagranicy. W
przypadku lekarzy spoza granic Unii
Europejskiej, kompleksowo przeprowadza cały
proces rekrutacji, od momentu złożenia
dokumentów niezbędnych do wydania Prawa
Wykonywania Zawodu lekarza w Polsce, aż do
momentu zatrudnienia kandydata w placówce.
Agencja towarzyszy zarówno kandydatowi, jak i
placówce, by cały proces przebiegał sprawnie i
bezproblemowo.

Med-JobsHR - po prostu skuteczne rekrutacje
medyczne

“Bardzo mnie cieszy to, w jaki sposób ewoluowała
rekrutacja w branży medycznej na przestrzeni
ostatnich lat, jak bardzo zmieniło się postrzeganie
wyspecjalizowanych rekrutacji oraz jaką rolę
odgrywa w nich czynnik ludzki. Mamy to szczęście,
że aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu tego
nowego spojrzenia. Myślę, że w dużej mierze
właśnie dzięki znajomości rynku rekrutacji
medycznych od środka, wcześnie dostrzegliśmy
zmiany w naszej branży. Dziś opieramy nasze
działania na dwóch silnych filarach - po pierwsze
budujemy długofalowe relacje zarówno z naszymi
klientami, jak i kandydatami, oparte na wzajemnym
zaufaniu i lojalności, po drugie na dopracowanym
do perfekcji procesie rekrutacji dla naszych
Klientów. Już dzisiaj widzimy, że obrana przez nas
droga jest właściwa - potwierdziły to kolejne
zamykane z sukcesem rekrutacje.”

Anna Baranowska- właściciel agencji 
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