Všeobecná sestra – Anesteziologicko-resuscitační
oddělení
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) nabízí volná místa pro všeobecné sestry na
Anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO), které se rozrůstá.
Jedná se o práci v nepřetržitém provozu na oddělení, které poskytuje
anesteziologickou, intenzivní, resuscitační a algeziologickou péči onkologickým
pacientům (zejm. po operacích).
Jak to u nás vypadá, se můžete podívat zde: http://www.mou.cz/anesteziologickoresuscitacni-oddeleni/t1361
Nového kolegu/ novou kolegyni čeká na oddělení příjemný kolektiv, který je připravený
poskytnout plnou podporu v průběhu adaptačního procesu i po něm. Specializace
ARIP není vyžadována, pozice je tedy vhodná i pro (budoucí) absolventy.
Požadavky:
- odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podmínkou,
- specializace ARIP velkou výhodou, ale možnost i pro absolventy se zájmem
o další vzdělávání a o práci v oboru,
- praxe v onkologii vítána, není podmínkou,
- schopnost samostatné práce, ale i spolupráce,
- spolehlivost, pečlivost, zájem o pacienty.
Další informace:
- odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění,
- příplatek onkologický a za směnný provoz od nástupu, dále po zapracování
osobní příplatek, odměny,
- možnost dalšího rozvoje a vzdělávání,
- týdenní pracovní doba 37,5 hod./týdně, směnný provoz,
- nástup možný dle dohody, na dobu určitou na 1 rok, s reálnou možností
prodloužení.
Novým i stávajícím zaměstnancům nabízíme příjemné zázemí, pravidelné akce pro
zaměstnance a široké spektrum zaměstnaneckých benefitů z různých oblastí, které se
snažíme neustále rozšiřovat. Nejvíce využívané jsou příspěvky z Individuálního účtu
FKSP, který činí až 15.000 Kč/rok (příspěvky na rekreaci, sport, wellness, kulturu,
stravování atd.), zdravotní volno (sick day), zvýhodněné telefonní tarify a slevy u sítě
našich smluvních partnerů. Více informací o benefitech můžete nalézt zde:
http://www.mou.cz/kariera/t1417

V případě zájmu nám pošlete Váš životopis prostřednictvím odpovědního formuláře
pro uchazeče („Dotazník uchazeče“), který naleznete na našich webových stránkách
v sekci kariéra: http://www.mou.cz/vseobecna-sestra-aro-smenny-provoz/t1420 nebo
zašlete na opem@mou.cz.
Více informací o dané pozici Vám podá vrchní sestra, Bc. Hana Píšová,
+420 543 13 2610, pisova@mou.cz.

Těšíme se, že se stanete součástí našeho
týmu. Brzy na viděnou.

Sledujte nás i na sociálních sítích
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