Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
aktualnie poszukuje kandydata na stanowisko:
kierownik Zakładu Sterylizacji
Zadania, w szczególności:
• organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w Zakładzie Sterylizacji
(sterylizacja, stacja łóżek),
• zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,
• planowanie, organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie
dezynfekcji i sterylizacji,
• opracowywanie i kontrola procedur związanych z prawidłowym działaniem zakładu,
• prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,
• dbanie o właściwy nadzór sanitarny
Wymagania:
• wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni
i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu
zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub wykształcenie średnie
medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób
nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego
przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie,
• umiejętność obsługi komputera (w szczególności pakietu Microsoft Office) i urządzeń biurowych,
• umiejętności interpersonalne, optymistyczne usposobienie, empatia,
• dobra organizacja pracy, w tym samodzielność, efektywność, rzetelność, terminowość,
• umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
• pracę w stałych godzinach,
• stabilne zatrudnienie – umowa o pracę na cały etat,
• możliwość rozwoju zawodowego
Informacje dodatkowe
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) osobiście
do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub drogą na adres e-mail: zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl.
W temacie maila proszę wpisać kierownik-ZST.
Termin nadsyłania dokumentów: do dnia 30 lisopad 2018 roku do godz. 12:00.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).
Wszelkich informacji udziela: pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi nr tel. 24 364 51 78, 668
103 023.
Zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym:
http://szpitalplock.pl/aktualnosc/298-ochrona_danych_osobowych_zgodnie_z_rozporzadzeniem_eu__rodo

