
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑ»
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεµεσό, δέχεται αιτήσεις από έµπειρους Νοσηλευτές για ενίσχυση της οµάδας 
του Νοσηλευτικού προσωπικού στους Νοσηλευτικούς Θαλάµους (Κωδικός Εργοδότησης GWN-01).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

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, 
∆ιαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, εφάµιλλων µε αυτών άλλων σύγχρονων Νοσοκοµείων του 
εξωτερικού.

Είναι ∆ιαπιστευµένο από τον Οργανισµό ∆ιαπίστευσης 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.

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

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Αναγνωρισµένο πτυχίο Πανεπιστηµίου στη Νοσηλευτική.
2. Εµπειρία 3 τουλάχιστον ετών είναι απαραίτητη.
3. Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλµατος και εγγεγραµµένος νοσηλευτής 
 στο Συµβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου.
5. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στο γραπτό 
 και προφορικό λόγο.
6. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.
7. Ευχάριστη προσωπικότητα µε επικοινωνιακές δεξιότητες και 
 πνεύµα οµαδικότητας.

    ΠΑΚΕΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

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. ∆υνατότητες ανέλιξης µέσα από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Καριέρας 
 Νοσηλευτικού Προσωπικού.
8. ∆υνατότητα ετήσιας αναθεώρησης µισθού βάσει απόδοσης.

    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να επισυνάψετε πρόσφατο 
βιογραφικό σηµείωµα αναφέροντας τον κωδικό εργοδότησης GWN-01, µέσω 
του πεδίου Καριέρα στην ιστοσελίδα της Πολυκλινικής www.ygiapolyclin-
ic.com,

ή

Σε κλειστό φάκελο στη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκοµείο Λτδ, 
Τ.Θ. 56174, 3305 Λεµεσός, Κύπρος.

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 ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
∆υναµικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στα τηλ.: 25 884758 / 25 884655.

    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι Νοσηλευτές και οι Νοσηλεύτριες, για να µπορούν να ασκούν την 
νοσηλευτική επιστήµη σε υψηλά επίπεδα στον κλινικό - νοσοκοµειακό 
χώρο, πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, τις 
ανάλογες δεξιότητες, και µε υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και κριτική 
προσέγγιση να αναλαµβάνουν ευθύνες και αρµοδιότητες όπως:

• Να προβαίνουν σε αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του ασθενή για 
 νοσηλεία, να ελέγχουν το υποστηρικτικό περιβάλλον του, να εφαρµόζουν 
 εξατοµικευµένο και ολοκληρωµένο πρόγραµµα νοσηλευτικής φροντίδας 
 και να αξιολογούν τα αποτελέσµατά του.

• Να λαµβάνουν νοσηλευτικό ιστορικό, αφού ενηµερωθούν από το 
 ιατρικό του ιστορικό, για την ετοιµασία του πλάνου νοσηλείας, και να 
 παρεµβαίνουν σε επείγουσες και απειλητικές για τη ζωή των ασθενών 
 καταστάσεις, εφαρµόζοντας τα σχετικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.

• Να παρέχουν ολοκληρωµένη και εξατοµικευµένη νοσηλευτική φροντίδα 
 στους ασθενείς όλων των ηλικιών που πάσχουν, είτε από οξεία είτε από 
 χρόνια νοσήµατα, µε βάση τις γενικές και εξειδικευµένες νοσηλευτικές 
 γνώσεις τους, ενεργώντας πάντοτε µε σεβασµό και ενσυναίσθηση 
 απέναντι στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

• Να συµπληρώνουν τα έντυπα νοσηλείας και να ετοιµάζουν τη νοσηλευτική 
 αναφορά µε τα απαραίτητα και σηµαντικότερα κλινικά ευρήµατα. 

• Να εφαρµόζουν προγράµµατα εκπαίδευσης των ασθενών και των 
 οικογενειών τους για αυτο-φροντίδα και αυτο-εξυπηρέτηση σε θέµατα 
 υγείας, υγιεινής και ασφάλειας.

• Να συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης, εντός και εκτός 
 του Νοσοκοµείου, και να συµµετέχουν στην εκπαίδευση του 
 νεο-προσλαµβανόµενου προσωπικού.




