Zdrowe serce
drogą do lepszego życia
__________________________________________
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. Prof. Z. Religi - Medinet Spółka z o.o. jest firmą z tradycjami
i zasadami. Od 20 lat działamy aktywnie na rynku usług zdrowotnych. Specjalizujemy się w kardiochirurgii
dzieci jak i dorosłych, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej. Nasze szpitale i przychodnie zapewniają
pacjentom kompleksową opiekę i wysoką jakość usług.
Medinet skupia ludzi wielu pasji i profesji z zakresu chirurgii serca, których cechuje profesjonalizm, otwartość
i zaangażowanie.
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca posiada Certyfikat Akredytacyjny CMJ w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat
systemu zarządzania jakością .
Projekt Pierwsza Praca to program aklimatyzacji i rozwoju zawodowego obejmujący okres
3miesięcy, dedykowany absolwentom pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego .Program, który pomoże postawić
pierwsze kroki w zawodzie pielęgniarki/ pielęgniarza, ratownika jego celem jest przygotowanie do
samodzielnego wykonywania zadań w wybranym obszarze, zgodnie z zainteresowaniami i przyjętymi przez
Szpital standardami.
Co oferuje projekt :
•
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w renomowanym wysoko specjalistycznym
Szpitalu,
•

możliwość wyboru Oddziału, zgodnie z zainteresowaniami Absolwentów,

•
umowę o pracę na czas określony 3 miesięczny, z możliwością przedłużenia na czas
nieokreślony,
•

indywidualne podejście do szkolenia Absolwenta opieka mentora,

•

wsparcie opiekuna podczas 3-miesięcznego programu;

•
pracę w zespole doświadczonych lekarzy i pielęgniarek, ratowników
i fizjoterapeutów,
•

możliwość rozwoju naukowego,

•

satysfakcjonujące wynagrodzenie i atrakcyjne dodatki motywacyjne,

•

możliwość korzystania z karty MultiSport;

Do programu zapraszamy absolwentki/absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo
którzy chcą rozwijać i realizować z nami swoje pasje i kompetencje zawodowe.
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