Corten Medic jest dynamicznie rozwijającym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym kompleksowe
usługi medyczne na najwyższym poziomie. Corten Medic rozpoczęło swoja działalność w 1993 roku. Działania firmy
opierają się na stałym dostosowywaniu się do potrzeb Pacjentów, ciągłej trosce o ich zdrowie, jak również promocję
zdrowia wśród Pacjentów i ich rodzin. Aby sprostać tym wymaganiom, firma wdraża najnowsze rozwiązania w zakresie
diagnostyki i leczenia chorych, unowocześnia bazę sprzętową, usprawnia stosowane technologie medyczne, zaś
pracownicy, zarówno medyczni, jak i pozostały personel, dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji.

W związku z rozwojem struktur organizacyjnych firma poszukuje pracownika na stanowisko:

PIELĘGNIARKA SZKOLNA / PIELĘGNIARZ SZKOLNY
Miejsce pracy: woj. mazowieckie, Piaseczno
Praca na 1/2etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dziećmi i młodzieżą w zakresie medycyny szkolnej
udzielanie pomocy przedlekarskiej uczniom w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
edukacja uczniów i personelu szkoły w zakresie zdrowia, promowanie zachowań prozdrowotnych,
podejmowanie działań na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom i urazom, udzielanie porad
dotyczących postaw i zachowań zdrowotnych, udział w programach zdrowotnych
świadczenia w zakresie profilaktyki poprzez: organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych,
prowadzenie u uczniów szkoły grupowej profilaktyki fluorkowej
doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków
i warunków sanitarnych w szkole
realizowanie wśród uczniów zadań diagnostycznych i pielęgnacyjno-leczniczych takich, jak: testy
diagnostyczne, pobrania materiału do badań analitycznych, iniekcje, badania EKG i in.
ścisła współpraca z personelem szkoły
terminowe i prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej
przygotowywanie gabinetu do pracy

Wymagania:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
mile widziane ukończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania
i wychowania
mile widziane ukończone kursy specjalistyczne, np. szczepień, pierwszej pomocy, EKG
znajomość obsługi komputera
samodzielność
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą

Oferujemy:
▪ zatrudnienie na umowę o pracę (lub inny, preferowany rodzaj zatrudnienia), w wymiarze połowy etatu
▪
▪
▪
▪

elastyczny grafik pracy – min. 3 razy w tygodniu, po 4 godziny
szkolenia uzupełniające i podwyższające kwalifikacje zawodowe
dogodne warunki pracy
przyjazną atmosferę w pracy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie cv i listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@cortenmedic.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

