Všeobecná /praktická sestra na ambulanci Kliniky diabetologie možnost zkráceného úvazku

Koho hledáme:
●

Klinika diabetologie přijme na pozici Všeobecná /praktická sestra do ambulantního provozu milou, trpělivou a
komunikativní kolegyni / kolegu s možností práce na plný nebo poloviční úvazek

Náplň práce:
●

●

Náplní práce je ambulantní péče o pacienty (diabetologie, endokrinologie, výživa, pacienti po transplantaci
ledviny a pankreatu).
Koordinace návštěv, edukační a technologická činnost, odběry materiálu do laboratoří, asistentce u drobných
výkonů.

Požadavky:
●
●
●
●

SZŠ, VOŠ, VŠ vzdělání zdravotnického směru
Schopnost samostatné práce
Ochota učit se novým věcem
Uživatelská znalost práce na PC

Nabízíme:
●
●
●
●
●

Zajímavou a různorodou práci
Práci v příjemném prostředí, vstřícný kolektiv
Možnost dalšího vzdělávání
Zaměstnanecké benefity
Pracovní dobu pondělí až pátek, od 6:30 do 15:00, 1-2x týdně od 9:30 do 18:00

Nástup:
●

Nástup 1.11.2019 nebo dle dohody

O nás:
●

●

●

Centrum diabetologie IKEM je největším diabetologickým centrem v České republice. Zajišťuje
léčebně-preventivní, vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity v oborech diabetologie, metabolizmu a poruch
výživy.
Na špičkové úrovni se zabýváme výzkumem a prevencí diabetu, jeho komplikacemi včetně jiných chorob a
žláz s vnitřní sekrecí a poruch látkové přeměny a výživy.
V oboru diabetologie a nutrice jsme zařazeni do sítě vybraných specializovaných center.

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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