Sosu-assistent søges til dedikeret og fleksibelt operationsteam på Capio
CFR Viborg
Vores sosu-assistent gennem mange år stopper desværre, og vi søger derfor en ny sosuassistent til vores operationsteam med start snarest muligt.
Motiveres du af høj faglig standard, en effektiv og afvekslende dagligdag, medindflydelse og at være tæt på
patienterne, er stillingen måske noget for dig.

Om stillingen

Vi søger en sosu-assistent til vores operationsgang. Du bliver en vigtig person på vores operationsgang, hvor du
er medvirkende til, at vores operationsflow opretholdes på et højt niveau og med korte udskiftningstider.
Du vil få et meget alsidigt arbejde: medvirkende til vask og autoklavering af flergangs tekstiler, ansvar for vores
lager rum, opdatering af bestillingssedler på lageret, medansvar for modtagelse, opfyldning samt bestilling af
depotvarer, klargøring af skylle-/pakkerum, usteril assistent til operationer, rengøring og dato tjek. Der ud over
skal du have lyst til at sørge for, at vores logbøger opdateres løbende. Dette er et udvalg af de opgaver der
forefindes.
Vagterne er placeret mandag til fredag på OP, vagtlængde 5-12 timer. Vores hospital er åbent mandag til fredag,
og vi lukker normalt i weekenderne.
Vi forestiller os, at du skal ansættes på 32-37 timer pr. uge.

Vi forventer

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.
Har ovenstående vakt din interesse så send os en motiveret ansøgning.

Yderligere information om stillingen

Har du brug for yderligere info kan du kontakte chefsygeplejerske i Viborg Lisbeth Kjeldsen, på telefon 8725 0839
eller 2778 2428.
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres efter ønske.

Ansøgning sendes til

Chefsygeplejerske Lisbeth Kjeldsen
Mail:

lkj@capiocfr.dk

Post:

Capio CFR Viborg
Stadion Allé 7
8800 Viborg

Ansøgningsfrist

Fredag den 18. oktober 2019. Der indkaldes løbende til samtale.

Om Capio CFR

Capio CFR er et alsidigt 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 vores 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 samt en del af
Ramsay-koncernen. 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.
Læs mere om os på www.capiocfr.dk

