Instytucja: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa
Miasto: Słupsk
Stanowisko: Technik Centrum Symulacji Medycznej
Data ogłoszenia: 02.10.2019
Termin składania ofert: 28.10.2019
Link do strony: www.apsl.edu.pl
Osoba do kontaktu:
Kierownik MCSM dr Kazimiera Hebel
mail: kazimiera.hebel@apsl.edu.pl
Słowa kluczowe: konkurs, technik, centrum symulacji medycznej, nauki o zdrowiu,
pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.
Opis: Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu ogłasza
konkurs na stanowisko technika Centrum Symulacji Medycznej, tworzonego przy Katedrze
Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego w ramach Projektu Poprawa jakości kształcenia
na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku
Zakres zadań:
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie sprzętu przed zajęciami, sprawdzenie kompletności oraz sprawności
zestawów i urządzeń,
prowadzenie szkoleń obsługi sprzętu i symulatorów,
ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych,
porządkowanie sal po zakończonych zajęciach,
monitorowanie bezpieczeństwa sprzętu i testowanie wydajności i certyfikacji,
nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego
sprzętu medycznego,
zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek,
wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego
sprzętu,
obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie
zajęć symulacyjnych,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

dbałość o sprawność wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego,
dbałość o wyposażenie Centrum Symulacji Medycznych oraz minimalizacja kosztów jego
utrzymania,
kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i systemów zużywalnych oraz
dokonywanie niezbędnych zamówień za zgodą przełożonego,
pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia
związanych z potrzebami Centrum Symulacji Medycznej,
prace w komisjach przetargowych i komisjach odbioru przedmiotów zamówienia,
prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawami bieżącymi,
współpraca z Biurem ds. Planowania Dydaktyki Medycznej,
udział w zaplanowanych szkoleniach,
przygotowanie i obsługa egzaminu OSCE.
Kandydat/-ka powinien/-inna spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
w zakresie umiejętności zawodowych:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne/techniczne/medyczne,
wskazane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie na
podobnym stanowisku oraz w jednostce ochrony zdrowia),
wskazane odbyte szkolenia medyczne z zakresu ALS, BLS, EPLS, ITLS,
dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
biegła znajomość pakietów i programów biurowych,
rozumienie analogowych i cyfrowych urządzeń audio-wizualnych,
znajomość systemów mechanicznych i elektromechanicznych,
rozumienie szpitalnej aparatury medycznej, zarówno elektronicznej jak i mechanicznej,
wskazana znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny.
w zakresie predyspozycji osobowościowych:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

komunikatywność,
kreatywność,
otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne,
umiejętność przekazywania wiedzy,
entuzjazm,
rzetelność,
samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
umiejętność pracy zespołowej,
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
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Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie ogłoszenia.
3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4. Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych
dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem
zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs
na stanowisko technika Centrum Symulacji Medyczne”, w sekretariacie Katedry Pielęgniarstwa i
Ratownictwa Medycznego, 76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 64, pok. 06, w terminie do dnia
28.10.2018 r., do godziny 14.30
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów.
Inne informacje
•
•
•

•

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz
prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie
wybranego kandydata.
Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w
realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze
nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie
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