SCANMED S.A. będąc częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare, jako jeden z największych
dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) poszukuje talentów,
partnerów do wspólnego kreowania rzeczywistości, ludzi z otwartą głową , których energię do działania ciężko
okiełznać, a w wyzwaniach widzą perspektywę przygody.
Zapraszamy Cię do współpracy na stanowisku:

Pielęgniarka Operacyjna/Pielęgniarz Operacyjny
Lokalizacja: Kraków – Szpital Św. Rafała
Zadania na stanowisku:


dbanie o dobro pacjentów - przestrzeganie standardów dotyczących obsługi pacjenta, współudział
w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta przed, po i w trakcie zabiegu



sprawne i profesjonalne instrumentowanie do zabiegów operacyjnych



przygotowywanie miejsca i warunków pracy (sprzętu, wyposażenia, narzędzi, dokumentacji)

zgodnie

z najnowszą wiedzą medyczną, własnymi kompetencjami oraz obowiązującymi w Scanmed procedurami


przygotowanie narzędzi i sprzętu do dezynfekcji i sterylizacji



dbałość o zgodność materiału i narzędzi przed i po zabiegu



prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z wykonanych przy udziale pielęgniarki procedur medycznych



właściwa i efektywna gospodarka materiałem medycznym i lekami oraz jej kontrola



czuwanie nad stanem sanitarno-higienicznym pomieszczeń oraz przestrzeganie procedur dotyczących
zapobiegania zakażeniom szpitalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady aseptyki i antyseptyki



przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeżeli:


posiadasz wykształcenie wyższe – Dyplom Pielęgniarki oraz aktualne prawo wykonywania zawodu



możesz pochwalić się doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów operacyjnych potwierdzone wpisem
do świadectwa pracy lub referencjami (mile widziane)



posiadasz Kurs kwalifikacyjny/specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (mile widziane)



jesteś osobą dyspozycyjną oraz punktualną



doskonale organizujesz własną pracę



na co dzień jesteś osobą cierpliwą, ciepłą i empatyczną, ale kiedy trzeba również stanowczą



lubisz ludzi i czujesz, że pielęgniarstwo to coś więcej niż zawód

Zostań częścią naszego zespołu!
Oferujemy:


zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy - rodzaj umowy do uzgodnienia



możliwość kształcenia się i zdobywania nowych kwalifikacji



wewnętrzny system szkoleń



pracę pełną wyzwań w dynamicznym, ambitnym i wspierającym się zespole

Zapraszamy do aplikowania pod adresem: rekrutacja@scanmed.pl (prosimy o podanie nazwy stanowiska w tytule
maila).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak i przyszłych procesów
rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę Scanmed S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

