
PRACA - PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

W związku z rozrostem działalności poszukuję pielęgniarki lub pielęgniarza.
Szukam pielęgniarki do pracy. Centrum Medyczne docelowo zostanie założone w Olsztynie przy ul.
Mikołaja Kopernika (firma z branży medycznej).

Profilem pracy pielęgniarki/pielęgniarza jest (ale nie ogranicza się do) realizacji szczepień, badań
przeciwko SARS-COV-2 oraz badania profilaktyczne, w tym prowadzenie odpowiednich rejestrów w
związku z przeprowadzanymi zabiegami.
Efektywny kandydat na to stanowisko rozważa wszystkie możliwości, a następnie podejmuje działania
w taki sposób, aby miały one najbardziej pozytywny wpływ.

Do obowiązków będzie należeć m.in:
- wykonywanie czynności pielęgniarskich zgodnie z obowiązującymi procedurami
- przygotowywanie, prowadzenie, archiwizacja i zabezpieczenie dokumentacji medycznej oraz
obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wykonywanie badań zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
- obsługa osób zgłaszających się na badania, prowadzenie zapisów i rejestracja badanych
- współpraca z personelem przychodni
- prowadzenie systemów rejestru w pacjent.gov.pl
- obsługa administracyjna systemów wewnętrznych OFZ
- przygotowywanie do zabiegów w gabinecie (odpady medyczne, czystość gabinetu etc.)
-- tworzenie procedur i standardów medycznych w oparciu o dane firmowe
- wspieranie przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju oraz współpraca ze wszystkimi działami
przedsiębiorstwa

Wymagania:
- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
- orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista
- dobra organizacja pracy własnej
- Zainteresowanie lub/i doświadczenie z zakresu tematów tj: pielęgniarstwo, pandemia covid-19,
szczepienia, PR, testy i przebieg choroby SARS-COV-2 jest mile widziane.
- pracować w oparciu o wyznaczony termin końcowy prac tzw. deadline.
- Ogólna wiedza nt. profilu firmy bądź szczere chęci poznania standardów firmy oraz profilu firmy
- minimalna znajomość obsługi komputera oraz chęć nauki (bądź propozycja własnych) programów
proponowanych przez firmę w celu ułatwienia organizacji, a zwiększenia efektywności.

Idealnie gdy:
- Masz aspiracje na osiąganie wyższych szczytów kariery
- posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu public relations
- posiadać minimalną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania pacjentów do badania, w tym
zabiegi wymazów oraz szczepienia.
- jesteś osobą sumienną, punktualną, słowną, uprzejmą z zachowaniem wzorowym.
- Kreatywność, przejrzystość działań, komunikatywność, prezencja Cię definiuje

Oferujemy:
- miłą atmosferę
- kawa i herbata (tylko w biurze - nie dostarczamy do domu)
- praca o stosowne umowy
- dostosowanie godzin pracy do Twoich zajęć
- sponsorowane wyjazdy
- atrakcyjny system awansów oraz wysokie prowizje za realizację planu kariery
- wynagrodzenie 20pln/h, powiększone o prowizję za realizację planu kariery
- prestiżową lokalizację pracy
- brak sztywnego dress code
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