Všeobecná sestra /zdravotnický záchranář na Kliniku
anesteziologie a resuscitace

Koho hledáme:
●

Špičkové a ve střední Evropě zcela ojedinělé pracoviště hledá nové kolegy/ně i absolventy s minimální praxí
pro posílení týmu Kardiocentra, Kliniky anesteziologie a resuscitace.

Náplň práce:
●

●
●

●

Hlavní náplní práce bude poskytování anesteziologicko-resuscitační a pooperační péče. Dále převážně péče o
pacienty po kardiochirurgických zákrocích a transplantacích srdce.
Významnou část práce bude tvořit péče o pacienty po implantaci srdeční mechanické podpory.
Během adaptačního procesu vás naučíme preciznosti a zvládnutí náročnějších pracovních činností. Zároveň
vás naučíme ovládat nejmodernější technické vybavení.
Vaše vědomosti rozšíříme tak, že z nich budete moci čerpat po celý váš profesní život. Po celou dobu
zapracování budete mít podporu celého našeho pracovního týmu kliniky.

Požadavky:
●

SZŠ, VOŠ, VŠ vzdělání zdravotnického směru

Nabízíme:
●

●

Práce na naší klinice je náročná, ale najdete u nás podporu skvělého kolektivu a při nástupu vás oceníme
nadstandardním finančním ohodnocením v rozpětí 10. – 12. platové třídy.
Samozřejmostí je podpora dalšího vzdělávání a seberealizace. Pracovní podmínky vylepšujeme řadou dalších
zaměstnaneckých benefitů, odměn a osobním příplatkem za dobře vykonávanou práci.

O nás:
●

●

Klinika anesteziologie a resuscitace Kardiocentra IKEM poskytuje odborné perioperační zajištění všem
pacientům, kteří podstupují chirurgické operační výkony prováděné v rámci Kliniky kardiovaskulární chirurgie
IKEM.
Hlavní těžiště činnosti leží v zajišťování anestezie během operací a v následné intenzivní péči v časném
pooperačním období. Klinika zároveň zajišťuje konziliární činnost pro ostatní pracoviště Kardiocentra IKEM.

Co Vás u nás čeká:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Práce v nejmodernějším superspecializovaném zdravotnickém zařízení ČR
Zázemí stabilní státní organizace
Motivující platové ohodnocení včetně zvláštních příplatků
5 týdnů dovolené
Mimořádné placené zdravotní volno - sick days (tři dny za rok)
Výhodné stravování v závodní jídelně IKEM
Částečně hrazené ubytování v blízkosti pracoviště
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM
Příspěvek na penzijní připojištění
Podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb

●

Možnost rekreace ve vlastních zařízeních IKEM
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