Capio CFR Viborg søger opvågningssygeplejerske
Opvågningssygeplejerske søges til dedikeret og fleksibelt sygeplejeteam på Capio CFR Viborg
Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende deltidsstilling som opvågningssygeplejerske i et uformelt arbejdsmiljø med et godt tværfagligt
samarbejde i moderne omgivelser med gode, søde og fleksible kolleger. Vi forestiller os, at du skal ansættes på 32-35
timer pr. uge. Vagterne er placeret mandag til fredag – oftest i tidsrummet kl. 08-16, men aftenvagter må påregnes. Vort
hospital er åbent mandag til fredag, og vi lukker normalt i weekenderne.
Vi forventer
Vi søger en opvågningssygeplejerske, helst med erfaring med ambulant opererede patienter.
En stor del af vores operationsaktivitet i Viborg ligger på ortopædkirurgi, mave-tarm-kirurgi og plastikkirurgi. Har du
derudover erfaring med gynækologi, rygkirurgi eller urologi (inkl. postoperativ observation af børn 2-10 år), vil det være
et ekstra plus.
Motiveres du af høj faglig standard, en effektiv og afvekslende dagligdag, medindflydelse og at være tæt på patienterne,
er stillingen måske noget for dig.
Vi lægger vægt på at finde den helt rigtige profil til vores team. Vi ønsker os en ny kollega, der med ildhu og drive vil tage
sin plads i teamet og bidrage med et højt fagligt niveau. Det er vigtigt, at du er fleksibel, serviceorienteret, god til at
prioritere dine opgaver og evner at skabe overblik også i pressede situationer, samt har et godt humør.
Om Capio CFR
Capio CFR er et alsidigt landsdækkende privathospital med speciale i hhv. diagnosticering og behandling af ryg- og
nakkelidelser samt almen kirurgi – herunder mave-tarm, urologi, ortopædkirurgi, håndkirurgi og plastikkirurgi samt en
lang række øvrige specialer. Vi har 6 hospitaler beliggende i henholdsvis Hellerup, Lyngby, Odense, Skørping, Viborg og
Aarhus. I vore 6 afdelinger har vi i alt 17 operationsstuer og 70 sengestuer samt en stor ambulant aktivitet. Vi har
gennem årene været i konstant vækst og er i dag et af de største privathospitaler i Danmark. Vi vægter kvalitet og
patientsikkerhed meget højt, har konstant fokus på høj patienttilfredshed og er for tredje gang akkrediteret uden
bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel. Vores patienter kommer via sundhedsforsikringer, som privatpatienter
eller henvist fra regionerne.
Capio CFR er en del af den franske hospitalskoncern Ramsey Génerale de Santé, som er en pan-europæisk
sundhedsudbyder, der tilbyder en bred vifte af medicinske, kirurgiske og psykiatriske sundhedsydelser af høj kvalitet via
hospitaler, specialklinikker og primary care units i Europa og Australien.
Capio CFR arbejder med udgangspunkt i Modern Medicine – en struktureret medicinsk proces, der forbedrer kvalitet og
frigør kapacitet – og Modern Management for en øget forandringshastighed i organisationen
Yderligere information om stillingen
Ledende sygeplejerske Lisbeth Kjeldsen på telefon 87250899 / 27782428
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres efter ønske.
Ansøgning sendes til:
Ledende sygeplejerske Lisbeth Kjeldsen lkj@capiocfr.dk
Ansøgningsfrist
25. maj 2019. Der vil blive indkaldt til samtaler løbende.
Læs mere om os på www.capiocfr.dk

