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Rekrutacja pracowników do szpitala tymczasowego
Trwa kompletowanie zespołu pracowników szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski oraz Uniwersytecki
Szpital  Kliniczny  we  Wrocławiu  zapraszają  do  współpracy  wszystkich  zainteresowanych  -  poszukiwana  jest  zarówno  kadra
lekarska i pielęgniarska, jak i personel administracyjny oraz pomocniczy.

W związku z nasilającą się w ostatnich tygodniach epidemią wirusa SARS-CoV-2 w całym kraju powstają szpitale pomocnicze,
a za ich organizację - na wniosek Premiera - odpowiedzialni są wojewodowie. Szpital dla chorych na COVID-19, przeznaczony
dla pacjentów z Dolnego Śląska, zostanie zlokalizowany w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Terminal” przy ul. Rakietowej
33 na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu. Znajdzie się w nim 400 miejsc dla chorych, w tym 50 stanowisk wyposażonych w
respiratory.  Obok  bazy  łóżkowej,  w  placówce  będą  m.in.  sale  zabiegowe,  pracownie  diagnostyczne  oraz  apteka.  Do
zarządzania  jednostką  wybrany  został  -  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  Jarosława  Obremskiego  -  Uniwersytecki  Szpital
Kliniczny.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do załogi szpitala tymczasowego. Szukamy więc osób, które chcą i mogą
pomagać  innym,  służyć  swoją  wiedzą  i  doświadczeniem.  Wierzymy,  że  takich  ludzi  nie  brakuje  i  że  wspólnymi  siłami
zapewnimy  bezpieczeństwo  oraz  właściwą  opiekę  medyczną  mieszkańcom  Dolnego  Śląska.

Lista pracowników, których aktualnie poszukujemy:

pielęgniarki i pielęgniarki anestezjologiczne

ratownicy medyczni

opiekunowie medyczni

lekarze
specjaliści chorób wewnętrznych (także w trakcie specjalizacji)

specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii (także w trakcie specjalizacji)

specjaliści radiologii (także w trakcie specjalizacji)

specjaliści w innych dziedzinach medycznych (także w trakcie specjalizacji)

felczerzy

technicy elektroradiologii

fizjoterapeuci (magister, licencjat)

farmaceuci (magister), technicy farmacji, pomoc apteczna

tleniarze

sekretarki i rejestratorki medyczne

specjaliści ds. utrzymania sprawności sprzętu i aparatury medycznej

specjaliści ds. spraw żywienia

specjaliści ds. zakupów

dyżurni administratorzy, inspektorzy ds. wsparcia podstawowego, administratorzy ds. infrastruktury

konserwatorzy urządzeń technicznych, konserwatorzy urządzeń sanitarnych

salowe, noszowi, kuchenkowe



kierowcy

magazynierzy

pracownicy ochrony

pracownicy gospodarczy, pracownicy gospodarczy do obsługi terenu zewnętrznego

wolontariusze (studenci wydziału lekarskiego, stomatologii i innych kierunków medycznych: fizjoterapia, farmacja,
diagnostyka laboratoryjna)

Osoby  zainteresowane  pracą  w  szpitalu  tymczasowym  zapraszamy  na  stronę  internetową,  na  której  umieszczono  m.in.
formularz  rekrutacyjny.

 

KONTAKT:
Telefon: 885 852 303
E-mail: rekrutacja_st@usk.wroc.pl
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