OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4 poszukuje kandydata na stanowisko:
DEZYNFEKTOR

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie między innymi:
1. Obsługa urządzeń zgodnie z posiadaną wiedzą wg instrukcji obsługi:
• sterylizatorów,
• myjni ultradźwiękowej,
• myjni – dezynfektora,
• pistoletów na sprężoną wodę i powietrze,
• zgrzewarek,
2. Zakładanie i odczytywanie wyników testów kontrolnych:
• Bowie – Dicka,
• biologicznych,
• wskaźników chemicznych.
3. Przyjęcie do Centralnej Sterylizatorni sprzętu medycznego, narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału
opatrunkowego.
4. Mycie, dezynfekcja, suszenie, przegląd, konserwacja narzędzi i sprzętu medycznego.
5. Pakietowanie materiałów opatrunkowych, zestawów bielizny operacyjnej, zestawów narzędziowych
i sprzętu medycznego.
6. Przeprowadzenie procesu sterylizacji.
7. Dokumentowanie procesów dekontaminacji powierzonego sprzętu.
8. Uwolnienie sterylnego materiału z Centralnej Sterylizatorni.
9. Przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w poszczególnych strefach.
10. Przestrzeganie ustalonych procedur i zaleceń postępowania z odpadami medycznymi
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie minimum średnie (zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym ZOZ w Bolesławcu),
Doświadczenie:
• Mile widziane doświadczenie w pracy przy sterylizacji i dezynfekcji wyrobów medycznych.
• Ukończenie Kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii dezynfekcji i sterylizacji lub/i Technikum
sterylizacji medycznej, lub pisemne zobowiązanie kandydata do uzupełnienia we własnym zakresie
wykształcenia w przeciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia.
• Podstawowa znajomość obsługi komputera.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys - curriculum Vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie świadectw pracy.
Termin składania ofert do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 07.03.2017r. 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: DEZYNFEKTOR”.
Za termin wpłynięcia dokumentów przyjmuje się datę i godzinę dostarczenia ich do sekretariatu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
Kontakt telefoniczny: 75 7380223 i 75 7380272
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 21.02.2017r.
DYREKTOR
ADAM ZDANIUK

