Capio CFR Hellerup søger ambulatoriesygeplejerske
Vi søger en ambulatoriesygeplejerske med erfaring inden for urologi og urodynamiske undersøgelser
til en fast stilling på vores hospital i Hellerup. Stillingen er på 30-37 timer pr. uge.
Vi har travlt og søger derfor en erfaren ambulatoriesygeplejerske til vores team inden for urologi. Har du
desuden erfaring med urodynamiske undersøgelser, er det en fordel. Vi søger dig, der værdsætter fleksibilitet,
kvalitet og høj faglighed. Vi forventer, at du har lyst til faglige udfordringer, og at du er i stand til – under
tværfaglig supervision – at arbejde målrettet og selvstændigt med de enkelte patientforløb. Du er smilende og
imødekommende, og du har en faglig stolthed, som præger dit arbejde – også når det til tider går stærkt.
Vi tilbyder en spændende stilling på 30-37 timer pr. uge i et uformelt arbejdsmiljø med et godt tværfagligt
samarbejde. Arbejdstiden planlægges individuelt under hensyntagen til hospitalets behov, men ligger i en fast
plan i tidsrummet mellem kl. 07-20 i hverdagene. Hospitalet har lukket i weekenden. Løn og
ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med Dansk Sygeplejeråd.
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. 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.
Yderligere information om stillingen
Kontakt chefsygeplejerske Susanne Vibits på telefon 45 200 531.
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres efter ønske.
Ansøgning sendes til
HR-direktør Anette Lystrup
Mail:
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Capio CFR A/S
Hans Bekkevolds Alle 2B, 3
2900 Hellerup

Ansøgningsfrist
Torsdag den 22. februar 2018. Der indkaldes løbende til samtale.
Læs mere om os på www.capiocfr.dk

