Koordinátor/ka programu transplantace ledviny od žijících dárců

Koho hledáme:
●

Hledáme milou kolegyni, posilu do týmu koordinátorek na Kliniku transplantační chirurgie na pozici
koordinátor/koordinátorka programu transplantace ledviny. Všeobecnou sestru s ukončeným vzděláním
zdravotnického směru.

Náplň práce:
●

●
●
●
●
●

Práce všeobecné sestry v ambulantním provozu - odběry krve, komunikace s laboratořemi, objednávání na
vyšetření, kontrola a kompletace výsledků ve spolupráci s lékaři IKEM a spádovými nefrology
Přímá komunikace s pacienty a lékaři, vedení dokumentace
Koordinace vyšetření dárců a příjemců před a po transplantaci
Komunikace se zahraničními spolupracujícími centry - Izrael, Rakousko ...
Zajišťování kontrol a komunikace s dárci po darování ledviny
Aktualizace databází jednotlivých Tx programů

Požadavky:
●
●
●
●
●

VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství výhodou (není podmínkou)
Aktivní znalost anglického jazyka není podmínkou.
Uživatelská znalost MS Excel
Dobré komunikační a organizační schopnosti
Praxe u lůžka nebo v ambulanci podmínkou

Nástup:
●

Nástup možný dle dohody

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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