Vezető ápoló
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja pályázatot hirdet vezető ápoló munkakör betöltésére teljes
munkaidőben, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. Az állás azonnal betölthető. Az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók (alapbér, szociális összevont ágazati pótlék, kiegészítő egészségügyi pótlék, vezetői pótlék)
bértárgyalás során.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A hatékony munkavégzés megszervezése, ellenőrzése és szakápolási feladatok koordinálása, elvégzése
▪

Ismerje naprakészen a szinten levő ellátottak diagnózisát, aktuális állapotát (gondozási, ellátási igény,
egészségi állapot, szakápolási szükségletek). Szakápolási feladatokat végez, illetve szükség esetén koordinál
az orvos írásos utasítása szerint.

▪

Feladataihoz kapcsolódó hatályos jogszabályok naprakész ismerete

▪

Munkarend, napi munka elosztása, alkalmi feladatok kiosztása a szintfelelősöknek

▪

Munkatársak gyakorlati munkájának támogatása, mini képzések szervezése, megtartása, szakmai protokollok
illetve infekciókontroll protokoll készítése

▪

Alap gyógyszerlista készítésében részvétel

▪

Átadó füzetek napi szintű ellenőrzése, szükség szerinti problémák, feladatok megbeszélése a szintfelelősek
közreműködésével

▪

Intézmény orvosaival problémák átbeszélése, „viziteken” részvétel

▪

Koordinálja az ellátottak szakrendelésre történő időpont kérését, kórházi tartózkodás esetén orvossal kapcsolat
felvétel/tartás a szintfelelősökkel együttműködve

▪

Beosztás készítése/véglegesítése

▪

Dokumentációs rend kidolgozása,

▪

Előgondozáson részt vesz

Amit Ön nyer:
• összetartó, jó kollektíva,
• sokszínű szakmai együttműködés,
• rehabilitációs folyamatokban való aktív részvétel,
• különböző diagnózisok megismerése,
• szakmai fejlődési lehetőség,
• korszerű, modern eszközök és segédeszközök,
• elismerés,
• csoportvezetői bérkiegészítés megállapítása,
• étkezés kedvező áron,
• intézményi mobiltelefon korlátlan lebeszélhetőséggel,
• vidékről való munkába járás támogatása,
• klimatizált helyiségek,

• frekventált helyszín a II. kerület szívében,
• munkaruha,
• és hosszú távú, stabil munkahely.
Pályázati feltételek:
•

Végzettség: diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló, okleveles ápoló,- mentőtiszt

•

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres pályázat esetén erkölcsi
bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Előnyt jelent bentlakásos szociális intézményben hasonló munkakörben történő feladatvégzés. Magabiztos
fellépés és szakmai tudás, problémamegoldó és jó stressz tűrő képesség.
A jelentkezéseket a titkarsag@merek.hu e-mail címre várjuk.

