OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydatów na stanowiska:
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ ODDZIAŁU:

1. Chirurgii Ogólnej.
2. Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
3. Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ; POŁOŻNA ODDZIAŁU :

1. Neonatologii.
OPIEKUNKA / OPIEKUN MEDYCZNY ODDZIAŁU:

1. Chorób Wewnętrznych.
2. Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
Do obowiązków pielęgniarek/pielęgniarzy na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1.
2.
3.
4.

5.

Wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z procedurami i standardami obowiązującymi na
stanowisku pracy objętym postępowaniem
konkursowym.
Wykonywanie otrzymanych zleceń w należyty
sposób i we właściwym czasie,
Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej
(w wersji elektronicznej i papierowej), która stanowi
integralną część dokumentacji medycznej pacjenta.
Dbanie o stan psychiczny chorego i jego rodziców lub opiekunów – nawiązanie kontaktu wspieranie,
zachęcanie do współpracy, wyjaśnianie konieczność wykonywanych zabiegów, pomaganie w radzeniu
sobie w trudnej sytuacji.
Pielęgniarkę/Pielęgniarza i Położną obowiązuje życzliwy i taktowny stosunek do pacjentów i ich rodzin.

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie.
Umiejętności: organizacja pracy w zespole, planowanie pracy, komunikowanie się w sposób efektywny
z jednostką, grupą, zespołem, dyspozycyjność.
Ponadto:
1. Dobra znajomość obsługi komputera.
2. Znajomość kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej.
3. Znajomość aktów prawnych obowiązujących w pielęgniarstwie (Ustawa o zawodach pielęgniarki
i położnej, Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych).
Do obowiązków opiekuna medycznego należeć będzie między innymi:
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym
stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.
2. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych.
3. Pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej.
4. Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej.
5. Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
6. Zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
7. Wykonywanie zabiegów higienicznych.
8. Współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.
9. Asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.
10. Użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych.
11.Konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys - curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopia prawa wykonywania zawodu/
5. Kserokopie świadectw pracy.
Dodatkowe kryteria / wymogi: Zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 26.10.2016r do godz. 12:00
Dokumenty kandydatów zainteresowanych pracą, należy składać na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec lub w wersji elektronicznej na adres e-mailowy
sekretariat@zozbol.eu z adnotacją: „Rekrutacja na stanowisko pracy PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ;
OPIEKUNKA MEDYCZNA /OPIEKUN MEDYCZNY ODDZIAŁU ……………………………………..” (wpisać,
jakiego oddziału).
Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia ich do sekretariatu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Kontakt telefoniczny: 75 7380223 i 75 7380255

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Bolesławiec, dnia 12.10.2016r
DYREKTOR
ADAM ZDANIUK
……………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

