
Jak szukać pierwszej pracy po szkole medycznej? 

Wiedza medyczna to szansa na realizowanie się w wielu kierunkach. Absolwenci 

medycyny nie muszą zostawać lekarzami. Nie każdego absolwenta farmacji 

znajdziemy też w aptece. Odpowiednie wykształcenie, myślenie analityczne i 

empatia sprawiają, że praca w powiecie otwockim nie powinna stanowić 

problemu dla osób z wykształceniem medycznym. Jakie zawody mogą 

wykonywać absolwenci medycyny? Sprawdź, jaka praca po medycynie czeka na 

ciebie w Otwocku. 

Praca w województwie mazowieckim a praca po medycynie 

Medycyna to wymagający kierunek studiów, który daje wiele możliwości 

zawodowych. Na kandydatów czeka ponad czterdzieści specjalizacji, a realizacja 

jednej z nich daje szansę na znalezienie pracy zarówno w prywatnych, jak i w 

publicznych placówkach (takich jak szpitale, gabinety lekarskie i laboratoria 

medyczne) oraz w firmach farmaceutycznych. 

Ogólnopolska prognoza Barometr zawodów na 2023 rok zakłada, że praca dla 

absolwenta szkoły medycznej będzie czekała przede wszystkim w takich 

zawodach jak lekarz oraz pielęgniarka i położna. W 2022 roku deficyt osób 

poszukujących pracy dotyczył również opiekunów osób starszych lub osób z 

niepełnosprawnościami, a rok wcześniej brakowało też fizjoterapeutów i 

masażystów. 

Przewiduje się, że inne zawody medyczne (m.in. diagności laboratoryjni, 

farmaceuci, fizjoterapeuci, operatorzy aparatury medycznej) będą w 

równowadze popytu i podaży na rynku pracy. Oznacza to, że znalezienie 



zatrudnienia stanie się nieco trudniejsze niż dotychczas. To dlatego warto 

wiedzieć, jak napisać CV i gdzie szukać pierwszej pracy. 

Praca dla absolwenta szkoły medycznej – gdzie jej szukać? 

Osoby po szkole medycznej, celujące w oferty typu praca Otwock, często w 

pierwszej kolejności sprawdzają ofertę publicznych i prywatnych placówek 

ochrony zdrowia. Niemniej korzystnym rozwiązaniem, zarówno finansowo, jak i 

pod względem rozwoju kariery, może być dla absolwenta podjęcie pracy w 

korporacji np. z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej. W zależności od 

wykształcenia dana osoba może np. nadzorować proces przygotowywania 

preparatów leczniczych, przeprowadzać / kontrolować wykonywanie badań 

klinicznych, prowadzić kontrolę nad sprzętem medycznym dopuszczonym do 

pacjentów itp. Osoby, które planują dalszy rozwój zawodowy mogą zdecydować 

się na studia podyplomowe / doktoranckie albo znaleźć zatrudnienie w 

instytucie badawczym lub na uczelni wyższej. 

Praca po medycynie najczęściej wymaga ukończenia co najmniej studiów 

licencjackich. Jeśli szukasz pracy jako opiekun, niezbędny jest egzamin 

państwowy potwierdzający uzyskane kwalifikacje. Gdy chcesz pracować jako 

sekretarka medyczna, nabyta wiedza ułatwi organizowanie pracy biura i 

prowadzenie dokumentacji. A kiedy planujesz rozwijać się jako dietetyk, 

potrzebną wiedzę dostarczą ci studia podyplomowe. 

Praca po szkole medycznej – przykłady: 

● opiekun osób starszych; 

● fizjoterapeuta; 

● dietetyk; 



● kosmetolog; 

● diagnosta laboratoryjny. 

Niektóre zawody medyczne nie wymagają wykształcenia wyższego. Jest to na 

przykład diagnosta laboratoryjny, którym może zostać technik analityki 

medycznej. 

Jak napisać CV? Kreator CV online 

Interesuje cię praca w województwie mazowieckim? Zawody medyczne 

zazwyczaj wymagają umiejętności analitycznego myślenia, dobrej pamięci i 

otwartości na ludzi. Wiedzę oraz kwalifikacje zdobywasz w trakcie trwania 

studiów, na stażu i w czasie uzyskiwania wybranej specjalizacji, aby później 

wykorzystać je w życiu zawodowym. Najpierw musisz jednak dostać wymarzoną 

pracę. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli znajdziesz niszę zawodową (w 2023 roku 

będą to lekarze i pielęgniarki) lub wyróżnisz się na tle innych kandydatów. Jak to 

zrobić? 

Proces rekrutacji na ciekawe stanowiska pracy składa się z kilku etapów. 

Pierwszy z nich to przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, które sprawią, że 

potencjalny pracodawca zaprosi cię na spotkanie. Aby stworzyć CV, które zwróci 

uwagę rekrutera, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Pomocny będzie 

kreator CV online – narzędzie dbające o przejrzystość dokumentu i adekwatność 

podawanych informacji. Darmowy kreator dostępny jest np. na praca.pl. 

Pierwsze kroki w życiu zawodowym nie zawsze są łatwe, jednak to właśnie CV 

stanowi wizytówkę osoby poszukującej zatrudnienia i to ono już na pierwszy rzut 

oka pokazuje, z jaką osobą mamy do czynienia. Jeśli stworzysz dokument 

dopasowany do potrzeb pracodawcy, twoje szanse na przejście do kolejnego 

etapu rekrutacji znacznie wzrosną. 


