Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια
Κωδικός MED1
Η Interamerican, μέλος του ομίλου Achmea, προσφέρει άριστες δυνατότητες σταδιοδρομίας παρέχοντας ένα
υποστηρικτικό, προκλητικό και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας και τώρα επιδιώκει να απασχολήσει
ταλαντούχους και εξειδικευμένους Νοσηλευτές/τριες για εργασία στα Πολυϊατρεία Medifirst Αλίμου, Αμαρουσίου
και Περιστερίου.

Σκοπός του ρόλου
Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς και στους επισκέπτες του Πολυϊατρείου, σύμφωνα με τις αρχές
και τη μεθοδολογία της Νοσηλευτικής επιστήμης και τον κώδικα της νοσηλευτικής ηθικής.

Βασικές Αρμοδιότητες
· Νοσηλευτική φροντίδα και υποστήριξη των ασθενών και επισκεπτών που προσέρχονται στο Πολυϊατρείο
- Προγραμματισμός, οργάνωση και εκτέλεση ιατρικών οδηγιών
- Οργάνωση νοσηλευτικού τμήματος
- Άμεση συνεργασία με τους ιατρούς και τα υπόλοιπα τμήματα εντός της δομής
- Υποστήριξη λοιπών λειτουργιών
- Έλεγχος των ιατρικών μηχανημάτων και των αναλωσίμων
- Καταγραφή λογοδοσίας και οργάνωση ιατρικού φακέλου
- Προετοιμασία & Χορήγηση IM, IV, per os, sup φαρμάκων σύμφωνα με έγγραφη ιατρική οδηγία
- Αποστείρωση ιατρικών εργαλείων και απολύμανση περιοχών με τεχνητά μέσα
- Βελτιστοποίηση διαδικασιών
- Συνεχής βελτίωση και ανανέωση των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών
- Εξυπηρέτηση Επειγόντων Περιστατικών
- Τηλεφωνική και προσωπική εξυπηρέτηση ασθενών που προσέρχονται επειγόντως κατά την νυχτερινή βάρδια

Απαιτήσεις και Δεξιότητες
· Πτυχίο στη Νοσηλευτική Επιστήμη
· Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε ρόλο Νοσηλευτή/τριας ή σε αντίστοιχο ρόλο
· Εξαιρετική κατανόηση της ιατρικής ορολογίας
· Καλή γνώση MS Office
· Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Ιδιότητες και Συμπεριφορές
· Εστίαση στον πελάτη
· Ανάληψη ευθύνης
· Ομαδικότητα και Συνεργασία
· Προσωπική ανάπτυξη
· Ποιότητα απόφασης
· Επικοινωνεί αποτελεσματικά
· Διαθέτει ανθεκτικότητα
· Προσαρμόζεται γρήγορα σε διαφορετικές καταστάσεις
Η Εταιρεία μας προσφέρει
· Ανταγωνιστική αμοιβή, ανάλογη με το πτυχίο και την προϋπηρεσία
· Ομαδική Ασφάλιση
· Μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης
· Έξτρα παροχές

Επιπλέον πληροφορίες θέσης
· Πενθήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση
· Εργασία σε κυλιόμενο ωράριο (24/7)
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας επίσης τον
κωδικό MED1 στο hrcareer@interamerican.gr

