
Szkolenia i dalsze 
kształcenie w pielęgniarstwie
Serdecznie witamy w Szwajcarii!



Szkolenia i dalsze 
kształcenie w Szpitalu 
Kantonalnym Aarau
Jesteśmy  ważnym partnerem szkoleniowym w szwajcarskim sektorze opieki Jesteśmy  ważnym partnerem szkoleniowym w szwajcarskim sektorze opieki 
zdrowotnej. Oferujemy  320 miejsc na szkoleniach i kursach oraz około zdrowotnej. Oferujemy  320 miejsc na szkoleniach i kursach oraz około 
60 miejsc na stażach zawodowych w 27 różnych zawodach związanych  60 miejsc na stażach zawodowych w 27 różnych zawodach związanych  
z opieką zdrowotną. z opieką zdrowotną. 

Wspieramy  uzyskanie specjalizacji 
pielęgniarskich w zakresie: IPS, 
ratownictwo, anestezjologia i IMC 
oraz zapewniamy możliwość 
dalszego kształcenia akademickiego  
w pielęgniarstwie. Oferujemy 
atrakcyjne warunki zatrudnienia, 
wynagrodzenie zgodne z rynkiem 
oraz bogatą ofertę spędzania 
wolnego czasu. Nasz szpital 
położony jest na rozległym, zielonym 
terenie i można do niego dojechać 
pociągiem z Bazylei lub Zurychu  
w około 30 minut.

KSA KSA jest największym szpitalem  
w kantonie Aargau (550 łóżek) i obok 
szpitali uniwersyteckich, jednym  
z największych szpitali centralnych  
w Szwajcarii.  Zakres usług medycznych 
rozciąga się od opieki podstawowej 
po medycynę wysokospecjalistyczną. 
Kantonsspital Aarau ma siedzibę na 
stacji kolejowej Aarau oraz prowadzi 
szpital w Zofingen jako spółka zależna 
w 100 procentach.
Odwiedź KSA na Twitterze, LinkedIn, 
Xing lub Instagramie. Na naszym 
blogu znajdziesz również ciekawostki 
na temat zdrowia.



Nasze oferta szkoleń i dalszego kształcenia

Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne 

• Fachperson Gesundheit

• Pielęgniarka/Pielęgniarz 

• Ratownik medyczny 

• Licencjat pielęgniarstwa

• Licencjat położnictwa

Zawody medyczno – techniczne: Zawody medyczno – techniczne: 

• Asystent stomatologiczny

• Asystent praktyki lekarskiej

• Technik wyrobów medycznych

• Elektroradiolog

• Analityk Biomedyczny

Zawody medyczne i terapeutyczneZawody medyczne i terapeutyczne

• Asystent stomatologiczny

• Asystent praktyki lekarskiej

• Technik wyrobów medycznych

• Elektroradiolog

• Analityk Biomedyczny

Studia podyplomowe: Studia podyplomowe: 

• Ekspert w zakresie opieki anestezjologicznej

• Ekspert w zakresie intensywnej terapii (w tym specjalizacja z pediatrii)

• Ekspert w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego

• Licencjat pielęgniarstwa specjalistycznego (w niepełnym wymiarze godzin)

• Kurs IMC

Osobom zainteresowanym, posiadającym doświadczenie w innych zawodach, 
oferujemy ograniczoną liczbę stanowisk szkoleniowych z pensją umożliwiającą 
bezpieczne utrzymanie.


