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 35–letniej pracy wybitnego zespołu medycznego.
Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko.

Aktualnie do kilku oddziałów szpitalnych poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opiekunka dziecięca/Opiekun dziecięcy
Miejsce pracy: Warszawa

Do zadań ww. pracownika będzie należało m.in.:
• Współpraca z pielęgniarkami przy realizacji świadczeń zakresie opieki nad pacjentem m.in.
kąpiel dziecka, przewijanie, pomoc w karmieniu, organizacja czasu wolnego oraz
zabezpieczenie bezpieczeństwa powierzonym opiece dzieciom.
• Realizacja zadań organizacyjnych oddziału m.in. obsługa kuchenki oddziałowej, transport
pacjentów na terenie szpitala, transport materiału biologicznego do pracowni
diagnostycznych.
Nasze oczekiwania:
•
•
•
•
•

Dyplom opiekunki dziecięcej/opiekuna medycznego lub inne potwierdzone zaświadczeniem
kwalifikacje w zakresie opiekuńczo-pielęgnacyjnym.
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 rozwoju zawodowego.
Możliwość zdobywania bogatego doświadczenia zawodowego w branży medycznej.
Przyjazną atmosferę pracy w zespole wykwalifikowanych specjalistów.

Oferty zawierające: cv, list motywacyjny z dopiskiem: „Opiekun dziecięcy”
prosimy kierować na adres:
rekrutacja@ipczd.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami!
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. (Dz. U. 2014, poz. 1182.) o Ochronie Danych
Osobowych”.

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 35–letniej pracy wybitnego zespołu medycznego.
Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko.

Aktualnie do kilku oddziałów szpitalnych poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Położna
Miejsce pracy: Warszawa

Do zadań ww. pracownika będzie należało m.in.:
Realizacja świadczeń w zakresie sprawowania wysokospecjalistycznej, całodobowej opieki
pielęgniarskiej/położniczej 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/Położna”
prosimy kierować na adres:
rekrutacja@ipczd.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami!
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie Danych
Osobowych. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji do pozostałych projektów rekrutacyjnych prowadzonych przez
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

