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Szakápoló (intenzívterápiás) 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1082 , Baross utca 23-25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek
megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani. Szakmai kommunikációt folytat a
beteggel és a hozzátartózójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza,
segíti a beteget. Szakápolást végez. Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket
ellátja. Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer. Kompetencia szintjének
megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben,
edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben
lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint. Munkáját önállóan vagy szakmai
csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően
végzi. A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint
szervezi az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat.
Képes a páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a
prioritások alapján tervezve végezni feladatait. Képes a páciens állapotváltozásait
észlelni, azokat értelmezni, és dönteni a további ellátási kompetenciáról. Holisztikus
szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújt, a betegbiztonsági szabályok
teljes körű figyelembevételével. Egészségnevelő tevékenységet végez, segíti a



pácienst és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb
fokának elérésében. Képes a sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség
esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve a kompetenciájának megfelelő intézkedést
hozni. A betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazza, szakmai
tudását folyamatosan fejleszti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, intenzívterápiás szakápolói képesítés,
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         MS Office felhasználói szintű ismerete
•         MedSol rendszer ismerete
•         Angol nyelv középfokú ismerete
•         Fekvőbeteg ellátásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló és csapatban történő munkavégzésre való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz
•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat

a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

•         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

•         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.

•         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:



A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 3.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-

univ.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2018. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
22304/AOTRANS/2017

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Nyomtatás


