„Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie symulacji medycznej w Wyższej Szkole Medycznej
w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.03.00-00-70/17)

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
poszukuje
pracownika do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
STANOWISKO
Technik symulacji medycznej (2 osoby)
WYMAGANIA
1. Wykształcenie – wyższe medyczne (preferowane: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne).
2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w jednostce ochrony
zdrowia),
3. Mile widziane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, BLS, EPLS, ITLS
4. Dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point), Internetu, baz danych oraz
urządzeń biurowych,
5. Rozumienie szpitalnej aparatury medycznej, zarówno elektronicznej jak i mechanicznej,
6. Znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Przygotowywanie sprzętu, w tym sprzętu symulacyjnego, do zajęć prowadzonych przez nauczycieli
akademickich.
2. Porządkowanie sal po zakończonych zajęciach dydaktycznych.
3. Sprawdzanie kompletności zestawów ćwiczeniowych przed i po zajęciach dydaktycznych.
4. Obsługa techniczna oraz obsługa oprogramowania symulatorów medycznych podczas zajęć
prowadzonych przez nauczycieli akademickich.
5. Obsługa sprzętu audio-video używanego w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
6. Nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów medycznych, fantomów, trenażerów.
7. Wykonywanie prostych napraw symulatorów medycznych i oprogramowania, podstawowych
zabiegów konserwacyjnych, czyszczenia sprzętu medycznego, wymiany zużytych elementów.
8. Zgłaszanie przełożonym konieczności naprawy sprzętu pozostającego na wyposażeniu
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.
9. Zgłaszanie napraw oraz przeglądów gwarancyjnych sprzętu medycznego.
10.Nadzór nad pracą personelu technicznego, prowadzenie niezbędnych szkoleń stanowiskowych.
11.Sporządzanie 2 razy w roku raportu zużytego sprzętu.

Planowany termin zatrudnienia: 1 listopad 2018 r.
Miejsce wykonywania pracy: Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, ul. Krakowska 9,
Białystok
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Wymagane dokumenty:
1.CV z aktualnym zdjęciem.
2.Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz ewentualny staż pracy.
3.Zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty potwierdzająe
nabyte umiejętności.
5.Podpisane własnoręcznie oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2016r. poz. 922)“.
Termin składania aplikacji: do dnia 10 października 2018 r. Termin rozmowy kwalifikacyjnej
planowany jest na dzień 11 październik od godziny 9.00.

Aplikacje w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: biuro@wsmed.pl lub dostarczyć osobiście
do Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

Stanowisko pracy utworzone w ramach projektu: „Realizacja Programu Rozwojowego w Wyższej
Szkoły Medycznej w Białymstoku”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V.
Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

