
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια 
εξοπλισμένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο 
της Λεμεσού και διαθέτει σύγχρονες υποδομές Χειρουργικών Μονάδων, 
Διαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, εφάμιλλων με αυτών άλλων σύγχρονων Νοσοκομείων 
του εξωτερικού. Είναι Διαπιστευμένο από τον Οργανισμό Διαπίστευσης 
Νοσοκομείων CHKS του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2012, σύμφωνα με το 
CHKS Accreditation Programme for Health and Care Organisations, για την 
ολική ποιότητα των υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει.

Διατηρεί συνεργασία με περισσότερους από 180 έγκριτους Συνεργάτες 
Ιατρούς, οι οποίοι πρωτοπορούν σ’ ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της ιατρικής 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Διαθέτει 152 πλήρως εξοπλισμένες 
κλίνες και απασχολεί πέραν των 500 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Τμήμα Οδηγοί Ασθενοφόρου – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑ»
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση του Τμήματος «Οδηγοί Ασθενοφόρου» 
(Κωδικός Εργοδότησης AD-01).

1. Κάτοχος άδειας ΙΑ χωρίς περιστατικό στέρησης.
2. Πιστοποιητικό TFR, PHTLS ή ισάξιος τίτλος εν ισχύ είναι πλεονέκτημα.
3. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.
5. Ικανότητες: καλή όραση, καλή ακοή, δεν πάσχει από αχρωματοψία.
6. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στον γραπτό  

και προφορικό λόγο.

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής, το οποίο περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:

1. Σταθερός μηνιαίος βασικός μισθός.
2. 13ος μισθός.
3. Συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας με ευνοϊκό ποσοστό από τον εργοδότη.
4. Συμμετοχή στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

Εργοδοτουμένων (ευνοϊκές καλύψεις για ενδο-νοσοκομειακή και  
εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη στην Κύπρο και το εξωτερικό,  
κάλυψη μελών της οικογένειας).

5. Ετήσια άδεια 22 ημερών με πλήρεις απολαβές.
6. Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
7. Δυνατότητες ανέλιξης μέσα από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Καριέρας.
8. Δυνατότητα αναθεώρησης μισθού βάσει απόδοσης.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να επισυνάψετε πρόσφατο 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό εργοδότησης  
AD-01 , σε κλειστό φάκελο στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λτδ, Τ.Θ. 56174, 3305 Λεμεσός, 
Κύπρος.

Αντίγραφο αίτησης μπορείτε να βρείτε μέσω του πεδίου Καριέρα στην 
ιστοσελίδα της Πολυκλινικής στο www.ygiapolyclinic.com 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί 
συνέντευξη.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο   
careers@ygiapolyclinic.com, ή να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στα Τηλ. 25 884758 / 
25 884655.

Θέση ΟΔΗΓΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
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Αναγνωρίζει τους κινδύνους για τον ίδιο, τα άλλα μέλη της ομάδας, 
τον ασθενή και το κοινό, και λαμβάνει διορθωτικά προληπτικά μέτρα.

Εκτιμά την κατάσταση στον τόπο του επεισοδίου και τη σοβαρότητα 
του ασθενή.

Είναι σε θέση να σταθεροποιεί τον πάσχοντα σε συνεργασία με 
το νοσηλευτή και τον Ιατρό.

Εφαρμόζει τις εκάστοτε Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες παροχής 
φροντίδας σε ασθενείς και τραυματίες.

Οδηγεί το ασθενοφόρο με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια.

Ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα 10 λεπτών το αργότερο, 
όταν βρίσκεται σε εργασία On-Call.

Φροντίζει για την καθαριότητα του ασθενοφόρου οχήματος, ελέγχει 
τον εξοπλισμό (π.χ. επάρκεια φιαλών οξυγόνου, σεντόνια, 
προμήθειες-αναλώσιμα) και τη μηχανική κατάσταση του οχήματος 
(π.χ. βενζίνη, λάδια, λάστιχα, επόμενη μηχανική συντήρηση, κ.τ.λ.).

Μεριμνά για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει 
η Πολυκλινική (ISO 9001, Πρότυπα Διαπίστευσης του CHKS 
«Standards for Healthcare Organisations» κ.α.).

Μεριμνά για τη συμμόρφωση με τους εσωτερικούς κανονισμούς της 
Πολυκλινικής, τις αποφάσεις, πολιτικές και οδηγίες της Διεύθυνσης.

Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, οδηγίες και μέτρα ασφαλείας 
για την πρόληψη και τον έλεγχο εξάπλωσης των μικροβίων στο Νοσοκομείο.

Μεριμνά για τον ασφαλή και εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων των ασθενών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς 
κανονισμούς και διαδικασίες της Πολυκλινικής.


