Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych
w Polsce. Jest także instytutem badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii. Nasze osiągnięcia
naukowe i kliniczne są efektem ponad 40–letniej pracy wybitnego zespołu medycznego.
Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz
Położna/Położny
Do zadań ww. osoby będzie należało m.in.:
• realizacja świadczeń w zakresie sprawowania wysokospecjalistycznej, całodobowej opieki
pielęgniarskiej nad chorym dzieckiem
• współpraca z lekarzami w zakresie realizacji zleceń lekarskich
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej
• dbanie o prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzeń medycznych
• współpraca z rodzicami pacjentów
Nasze oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie pielęgniarskie/położnicze wyższe lub średnie
aktualne prawo wykonywania zawodu
znajomość etyki zawodowej oraz karty praw pacjenta
zorientowanie na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista
dobra organizacja pracy, sprawność manualna
dyspozycyjność, samodzielność, zaangażowanie
umiejętność obsługi komputera

Oferujemy:
•
•
•

pracę w prestiżowym szpitalu będącym wysokospecjalistycznym instytutem badawczym
możliwość intensywnego rozwoju zawodowego
przyjazną atmosferę pracy w zespole wykwalifikowanych specjalistów

Oferty zawierające: cv, list motywacyjny z dopiskiem: „Pielęgniarka/Pielęgniarz/Położna/Położny”
(wskazanie nazwy stanowiska jest obowiązkowe)
prosimy kierować na adres: a.matosek-czarnecka@ipczd.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami!
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach do celów rekrutacyjnych
prowadzonych przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie jak również wyrażam zgodę na
przechowywanie moich danych w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w
Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

