
OFERTA PRACY 
CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU 
zatrudni pracownika  

na stanowisku 

 

Lekarza Weterynarii  
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe weterynaryjne; 

• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii; 

• umowa o pracę lub umowa zlecenie  z zakładem leczniczym dla zwierząt; 

• mile widziane szkolenie w zakresie „opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub 

wykorzystywanymi w procedurach” oraz „szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie i 

wykonywanie procedur i doświadczeń oraz uśmiercających zwierzęta”; 

• dobrze widziane udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem gryzoni; 
 

Zakres obowiązków: 
• sprawowanie opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami doświadczalnymi w Ośrodku, ocena stanu 

zdrowia zwierząt przybyłych do Ośrodka oraz nadzór nad zwierzętami w trakcie doświadczenia, a także do 

wykonywania obowiązków wynikających z w w/w ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt 

wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 266; z 2017 r., poz. 60), w 

szczególności do: 

• monitorowania dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku; 

• wykonywanie badań okresowych zwierząt w ośrodku; 

• nadzór nad wewnętrznymi zasadami postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku; 

• monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek; 

• przekazywanie informacji dotyczących dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku zespołowi ds. 

dobrostanu zwierząt; 

• przeprowadzanie badań z udziałem zwierząt (badania farmakokinetyczne, badania toksykologiczne, itp.); 

• wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową, nie objętych niniejszym 

zakresem, a zleconych przez przełożonego; 

• kontakt z eksperymentatorami; 

• podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych i 

samokształcenie; 
 

Oferujemy: 

• rodzaj umowy: umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin; 

• przyjazną atmosferę w doświadczonym zespole; 

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji; 

• miejsce pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Centrum Medycyny Doświadczalnej ul. M. 

Skłodowskiej – Curie 24a, 15-276 Białystok. 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. 

Centrum Medycyny Doświadczalnej 
e-mail: cmd@umb.edu.pl 

tel. 85 686 51 52, 85 686 51 53 

 

 

 


