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Медицински сестри за Великобритания/
Ирландия/ Германия
Reference:C01-MStmiEN
Posted:03/08/2015
Closing date:2015/10/30
Job location:

Company Description:
ЕЛИТТРО ЕООД е лицензиран посредник за работа в чужбина с лиценз № 1416
от 03.04.2012, валиден до 03.04.2017. ЕЛИТТРО ЕООД предлага креативни
решения за специфичните нужди на своите клиенти в една широка сфера на
реално сътрудничество. Ние сме специализирани в подбора на квалифициран
персонал за работа в рамките на Европейския съюз. Нашият индивидуален
подход е насочен към намиране на мечтаната от Вас работа. За наш клиент
търсим да назначим мотивирани медицински сестри, които да работят във
Великобритания, Ирландия и Германия. Описание на длъжността: Ще се
грижите за пациенти на болници или старчески домове. Ще осигурявате обща
или специализирана грижа на пациенти и възрастни хора по отговорен,
систематичен и ориентиран към разрешаване на проблеми начин с внимание
и грижа за пациентите. Ще отговаряте и за изготването на отчети и
регистри. Ще работите тясно в екип, в който ще имате много добра
комуникация с вашите колеги и директен ръководител. Ще спомагате за
създаването на уютно място за пациентите и възрастните хора, където всеки
от тях да се чувства като у дома си - уважаван и ценен. Изисквания:
Имате завършено висше образование (бакалавърска степен) за
медицински сестри
Имате минимум 1 година опит по специалността (6 месеца стаж +
минумум 6 месеца практически опит)
Владеете английски език (за Великобритания и Ирландия) или немски
език (за Германия) на добро ниво
Допълнителни задължения свърза тази позиция:
Проследяване клиничното състояние на пациента (стабилност,
отделяне, поведение ...)
Обсъждане на клиничното състояние с интердисциплинарния екип
Определяне състоянието (клинично, психологично, ...) на пациента
(диагностика)
Попълване на досието на за пациента (инциденти, промяна в
клиничното състояние...)
Консултиране и комуникация с пациента
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Изработването на специални режими в зависимост от нуждите на
пациента
За тази позиция Вие сте:
Прецизни в работата
Имате отлични социални умения
Умеете да планиране и организиране добре своята работа
Следвате стриктно инструкциите за работа
Умеете да работите добре под стрес
Имате желание да учите нови неща
Работите еднакво добре както в екип, така и самостоятелно
Предложение: Нашият клиент предлага договор за неопределен период от
време, с атрактивно възнаграждение и допълнителни придобивки, пакет за
релокация и съдействие за намирането на жилище. Интересувате се от
позицията? Изпратете Вашата автобиография на jobs@elittro.com Имате
някакви допълнителни въпроси? Не се колебайте да се
свържете с нас на jobs@elittro.com
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