
Jestem magistrem zdrowia 
publicznego z 7-letnim 
doświadczeniem zawodowym
w obszarze promocji i profilaktyki 
zdrowotnej. 

Koordynowanie projektów
oraz działalność w jednostce 
ratowniczej pozwoliły mi rozwinąć 
umiejętności w zarządzaniu 
zespołem.

● Prawo jazdy kategorii B
● Ratownik kwalifikowanej 

pierwszej pomocy

ul. Olbrachtowska 20 m.2 
54-063 Wrocław

+48 697 300 587

agata.grajek@gmail.com

Grupa Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Wrocław”

● Członek Zarządu, zastępca Szefa Grupy
(luty 2014 – do chwili obecnej)

● Szefowa grupy ofertowej
(czerwiec 2013 – do chwili obecnej)

Pracodawcy Zdrowia
● Koordynator ds. profilaktyki w projekcie "Kręgosłup bez bólu

- Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu"
(grudzień 2020  - do chwili obecnej)

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców
● Koordynator ds. profilaktyki w projekcie „Zapobieganie 

niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie 
reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu”
(kwiecień 2018 – wrzesień 2022)

● Edukator terenowy w projekcie „Program profilaktyki pierwotnej 
i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
(styczeń 2018 – grudzień 2019)

Centrum Medyczne „Dobrzyńska”
● Starszy Inspektor ds. Marketingu i Promocji Zdrowia

(lipiec 2015 –  marzec 2018)
● p.o. Administratora Bezpieczeństwa Informacji

(kwiecień 2016 – marzec 2018)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
● Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Młodych 

Menedżerów 
(październik 2012 – lipiec 2015)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
● 2015 – 2013 - Zdrowie Publiczne, studia magisterskie
● 2013 – 2010 - Zdrowie Publiczne, studia licencjackie

● Turystyka górska
● Ratownictwo w zakresie pracy na terenie gruzowiskowym 
● Techniki nawigacji oraz planistyki podczas poszukiwań osób 

zaginionych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


