SCANMED S.A. będąc częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare, jako jeden
z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników)
poszukuje talentów, partnerów do wspólnego kreowania rzeczywistości, ludzi z otwartą głową , których
energię do działania ciężko okiełznać, a w wyzwaniach widzą perspektywę przygody.
Zapraszamy Cię do współpracy na stanowisku:
Pielęgniarka epidemiologiczna/Pielęgniarz epidemiologiczny
Lokalizacja: Scanmed – Szpital w Blachowni
Zadania na stanowisku:
• analiza i ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych
• rejestracja, opracowywanie i analiza ognisk epidemiologicznych
• sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, oceny działań mających na celu
wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych
• gromadzenie, weryfikacja i dokonywanie analizy danych dotyczących wykonywania szczepień
ochronnych funkcjonariuszy oraz pracowników resortu
• dokonywanie analizy i oceny publikowanych aktów prawnych dotyczących spraw epidemiologii i higieny
• opracowywanie dokumentów z zakresu realizacji ww. zakresów merytorycznych
• przygotowywanie wytycznych, materiałów edukacyjnych, prowadzenie szkoleń dla pracowników w
ww. zakresie merytorycznym
• sporządzanie analiz, sprawozdań i innych dokumentów zbiorczych
Jeżeli:
•
•
•
•
•
•
•

posiadasz ukończone studia wyższe na kierunku Pielęgniarstwo; oraz specjalizację w dziedzinie
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego lub Epidemiologii,
możesz pochwalić się bardzo dobrą znajomością przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, oraz innych regulacji prawnych związanych z działalnością szpitala
potrafisz stosować przepisy prawa w praktyce
masz swoje sposoby na stres
można się od Ciebie uczyć asertywności
doskonale organizujesz swoją pracę (zarówno samodzielną jak i zespołową)
jesteś osobą komunikatywną o wysokiej kulturze osobistej

Mile widziane:
• dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe) mające zastosowanie w realizacji zadań
Zostań częścią naszego zespołu!
Oferujemy:
• umowę na pełen etat (rodzaj umowy do uzgodnienia)
• możliwość zdobywania nowych kwalifikacji
• wewnętrzny system szkoleń
Prześlij swoje CV na adres e-mail: rekrutacja@scanmed.pl. Zapraszamy!
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia obecnego, jak
i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę Scanmed S.A. zgodnie z postanowieniami
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

