Sálová sestra - instrumentářka na Kliniku kardiovaskulární
chirurgie

Koho hledáme:
●

●

●

Špičkové a ve střední Evropě zcela ojedinělé pracoviště hledá čerstvé absolventy/ky oboru Všeobecná sestra
pro posílení týmu Kardiocentra, Kliniky kardiovaskulární chirurgie.
Zájemcům a zájemkyním se nabízí kontinuální vzdělávání v instrumentačních technikách u všech
kardiochirurgických operací, cévních výkonů a hybridních výkonů, tj. kardiochirurgie, kardiologie a cévní
chirurgie v kombinaci s RTG.
Jde o samostatnou práci ve stabilním kolektivu, který je složen z perfuzionistů, perioperačních a
anesteziologických sester. V adaptačním procesu vám budou mentory a velkou podporou všichni kolegové.

Náplň práce:
●

●

Pracovní náplní je instrumentování operačních výkonů na operačních sálech využívajících nejmodernější
techniku, dezinfekční programy a procesy sterilizace a hygieny.
Dále také instrumentování miniinvazivních výkonů a implantací mechanických srdečních podpor.

Požadavky:
●
●
●
●

SZŠ, VOŠ, VŠ v oboru všeobecná sestra
Vysoce zodpovědný přístup
Schopnost samostatného rozhodování
Asertivita, spolehlivost, odolnost vůči stresu

Nabízíme:
●
●
●
●

Stále se rozšiřující systém benefitů
Osobní volno 4 dny již při úvazku 0,8
Možnost ubytování pro mimopražské kolegy
Důkladné zaškolení a podporu v dalším odborném vzdělávání

Nástup:
●

Nástup ihned nebo dle dohody

O nás:
●

●

●

●

●

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM představuje špičkové pracoviště v oboru kardiochirurgie s nejdelší
tradicí v České republice. První aortokoronární bypass jsme provedli již v roce 1971 a první transplantaci srdce
v roce 1984.
Na moderní a špičkově vybavené klinice našim pacientům poskytujeme komplexní kardiochirurgickou péči s
ohledem na nejnovější poznatky vědy.
Provádíme operace pro ischemickou chorobu srdeční, široké spektrum chlopenních vad, operace pro
onemocnění hrudní aorty, arytmie.
Doménou pracoviště je chirurgická léčba srdečního selhání v podobě rozvinutých programů mechanických
srdečních podpor a transplantace srdce. Výjimkou však nejsou ani operace nádorů srdce a vrozených
srdečních vad u dospělých pacientů.
Obecnou snahou je využívání minimálně invazivních operačních technik.

Co Vás u nás čeká:
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●
●

Práci v superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR vybaveném nejmodernějšími technologiemi.
Zázemí stabilní státní příspěvkové organizace.
Adaptačním procesem vás po celou dobu zkušební doby provedou kvalitní školitelé.
Částečně hrazené ubytování pro mimopražské uchazeče v blízkosti pracoviště - Ubytovna IKEM, Ubytovna
Emmy.
Motivující a konkurence schopné platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků.
5 týdnů dovolené.
Placené osobní volno - čtyři dny za rok (pro úvazek 1,0).
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb.
Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok (pro úvazek 1,0), v jehož rámci nabízíme příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na nákup sortimentu lékárny (vitamínové prostředky, prostředky dentální hygieny
apod.),systém Cafeterie (příspěvky na sport, kulturu, vzdělávání).
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM (pestrá nabídka hotových jídel, včetně bezlepkové stravy + teplý a
salátový bufet).
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM.
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace.
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