Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje

technika symulacji medycznych
do Centrum Symulacji Medycznych
uruchomionego w ramach realizacji projektu pn.
„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji
Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
Nr ref. APK/1210-62/2017
Główne zagania:















Wsparcie procesu dydaktycznego realizowanego w Centrum Symulacji Medycznych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w szczególności:
obsługa techniczna zajęć symulacyjnych i egzaminów, w tym obsługa symulatorów medycznych,
trenażerów, sprzętu audio-wideo, oprogramowania;
przygotowanie sal CSM do zajęć oraz egzaminów, sprawdzanie kompletności oraz sprawności
zestawów i urządzeń;
wsparcie techniczne prowadzących zajęcia w codziennych działaniach w pracowniach symulacji
medycznej;
prowadzenie szkoleń obsługi sprzętu i symulatorów;
nadzór nad składnikami majątku, w tym również nad sprawnością techniczną, wykonywanie
bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie sprzętu;
dbałość o sprawność wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego;
kontrola i analizowanie stanu zapasów sprzętu medycznego i materiałów zużywalnych;
prowadzenie gospodarki materiałami dydaktycznymi (m.in. sprzęt symulacyjny), dokumentacji
związanej ze sprawami bieżącymi;
pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia
związanych z potrzebami Centrum, prace w komisjach przetargowych i komisjach odbioru
przedmiotów zamówienia;
przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie podnoszenia na
wyższy poziom nauczania z zastosowaniem symulacji medycznej, w tym aktywne uczestniczenie
we wdrożeniu odpowiednich metod, modeli i sposobów nauczania zgodnie ze strategią
unowocześniania procesu kształtowania opartego o umiejętności;
praca w trybie zmianowym.

Wymagania:
 wykształcenie wyższe medyczne lub techniczne co najmniej I stopnia (licencjat) – warunek
konieczny;
 doświadczenie min. 2 letnie w jednostce systemu ochrony zdrowia – warunek konieczny;
 szkolenia medyczne, typu: ALS, BLS, EPLS, ITLS, ETC, (wystarczy jeden) – warunek konieczny;
 kwalifikacje instruktorskie Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) lub Amerykańskiego Towarzystwa
Chorób Serca (AHA) – mile widziane
 znajomość obsługi programów – Word, Excel, Power Point, baz danych, systemów nagrywania
audio-wideo;
 znajomości języka angielskiego (A2/B1) – mile widziane;
 umiejętność przekazywania wiedzy, doświadczenie w dydaktyce – mile widziane;
 otwartość na nowe rozwiązania dydaktyczne i technologiczne;
 komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016r. poz. 922).
Mile widziane:

list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane
uprawnienia,

kopie świadectw pracy.
Dokumenty prosimy składać do dnia 11 sierpnia 2017 r.
Informacje: www.wum.edu.pl





Dokumenty przyjmujemy:
w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego,
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,
Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie,
pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w
tytule e-maila.

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów
nie zwracamy.

