
Prywatny Szpital Chirurgii Plastycznej w Żarkach Letnisko  - zatrudni w formie umowy 
zlecenia osoby na stanowisko:  

Pielęgniarka Oddziałowa / Pielęgniarka Anestezjologiczna   

1. Zakres zadań i obowiązków: Pielęgniarka oddziałowa  

 Udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych 

i edukacyjnych wobec pacjentów 

 Realizowanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 

Od kandydatek oczekujemy: 

 Doświadczenia w pracy na oddziale szpitalnym Prawa wykonywania zawodu 

 Wykształcenie wyższe z zakresu pielęgniarstwa, kursy kwalifikacyjne mile widziane 

 Dbania o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń pielęgniarskich 

 Zapał i chęć do pracy w prężnie działającym zespole  

 Dyspozycyjność, uczciwość oraz profesjonalne podejście do wykonywanej pracy. 

 

2. Zakres zadań i obowiązków: Pielęgniarka anestezjologiczna  

 Dbałość o wysoką jakość, rzetelność i dynamikę czynności zawodowych 

 Realizacja wszystkich, pisemnych zaleceń lekarza anestezjologa z przygotowaniem 

pacjenta do znieczulenia, zgodnie przyjętym planem znieczuleń 

 Przygotowanie stanowiska  znieczulania 

 Uczestnictwo w przeprowadzaniu znieczulenia w sposób odpowiedni do jego rodzaju 

 Sterylizacja i doprowadzenie do porządku stanowiska pracy po zabiegach 

 Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej  

Od kandydatek oczekujemy: 

 Doświadczenia w pracy na oddziale szpitalnym  

 Prawa wykonywania zawodu 

 Wykształcenie wyższe z zakresu pielęgniarstwa ze specjalizacją w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka, która 

ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 

i intensywnej opieki, lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

 Zapał i chęć do pracy w prężnie działającym zespole   

 Dyspozycyjność, uczciwość oraz profesjonalne podejście do wykonywanej pracy. 

 

CV prosimy przesyłać na adres tomasz.jaworski01@gmail.com  w razie pytań prosimy 

o kontakt pod nr. 501 00 11 99 

 
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 Olender Clinic Sp. z o.o. Sp.k  zgodnie 

z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, 

poz. 926 ze zm.). 
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