
 

 

 
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyoskiego Sp. z o. o. poszukuje osoby na stanowisko: 

Pielęgniarka, Położna/Pielęgniarz 

miejsce pracy: Gdaosk - Oliwa 

nr ref.: 00007 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należed będzie m.in.:  

 planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia pacjenta oraz zgodnie z 

obowiązującymi standardami postępowania  

 wykonywanie zleceo lekarskich 

 wykonywanie czynności diagnostycznych  

 pobieranie materiałów do badao diagnostycznych 

 dokumentowanie wszystkich czynności wykonywanych przy pacjencie oraz rozpoznanych problemów 

pielęgnacyjnych 

 przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki zawodowej 

 dbałośd o czystośd i estetykę stanowiska pracy oraz aparaturę i sprzęt medyczny 

 zgłaszanie kierownikowi opieki pielęgniarskiej usterek i awarii zaistniałych w oddziale 

 przestrzeganie standardów postępowania w zakresie profilaktyki zakażeo 

 współpraca z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego     

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 dyplomu pielęgniarki, pielęgniarza/położnej, 

 aktualnego prawa wykonywania zawodu, 

 mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji, takich jak: 

- specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego,  

- szczepienia ochronnych,  

- wykonywania testów skórnych, spirometrii 

 mile widziane doświadczenie w pracy z dziedmi, 

 silnej orientacji na Pacjenta, empatii, wysokiej kultury osobistej, umiejętności współpracy z zespołem 

terapeutycznym oraz dobrej organizacji pracy własnej; 

Oferujemy: 

 Stabilną pracę w jednym z najpiękniejszych miejsc w Trójmieście 

 Umowę o pracę lub umowę cywilno - prawną 

 możliwośd doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach, konferencjach szkoleniowych 

 pakiet świadczeo dodatkowych 

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  

wraz z klauzulą o Ochronie Danych Osobowych na adres e-mail:  

kadry@szpitalpolanki.pl 

do dnia 30 czerwca 2019 roku 

 
Informujemy, że Administratorem danych jest Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyoskiego. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

W temacie maila prosimy podad nazwę i numer referencyjny stanowiska. 

 
Jednocześnie wszystkich Paostwa uprzejmie informujemy, iż pozwolimy sobie skontaktowad się jedynie  

z wybranymi kandydatami. 


