OFERTA NA ORGANIZACJĘ STAŻU
pn. OPOLSKIE STAŻE Z PO WERem
realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach
Priorytetu I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Nazwa firmy:
Adres głównej siedziby firmy:
Branża:
Liczba zatrudnionych osób na
umowę o pracę:

Informacje dotyczące organizatora stażu:
Nowoczesna Stomatologia Malinowscy S.C.
46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja nr 9, lok. C
Praktyka lekarska dentystyczna.
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Informacje dotyczące stanowiska stażu:
Cel stażu:
1. Zaznajomienie się z obowiązkami i zasadami pracy na
stanowisku: pracownik punktu sterylizacji.
2. Weryfikacja i pogłębienie posiadanych kwalifikacji zawodowych.
3. Zdobywanie doświadczenia zawodowego niezbędnego do
samodzielnego wykonywania obowiązków.
4. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
5. Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń związanych
z obsługą urządzeń medycznych.
6. Zdobycie wiedzy z zakresu obsługi systemu informacyjnego
(CRM) wykorzystywanego w lekarskiej praktyce
stomatologicznej.
Stanowisko:
Sterylizator sprzętu i narzędzi medycznych.
Miejsce odbywania stażu (adres):
46-203 Kluczbork, ul. Kołłątaja nr 9, lok C
Okres trwania stażu:
6 miesięcy
Zakres obowiązków na stażu:
Początkowo pod nadzorem, następnie samodzielne wykonywanie
procedury dekontaminacji wyrobów medycznych, t.j. wieloetapowego
przygotowania sprzętu i narzędzi do zabiegów stomatologicznych:
- oczyszczanie, mycie i dezynfekcja manualna narzędzi,
- przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
- mycie i dezynfekcja maszynowa instrumentarium medycznego,
- obsługa urządzeń i maszyn do mycia i dezynfekcji,
- kontrola procesu mycia i dezynfekcji,
- demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją,
- sterylizacja narzędzi,
- kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,
- pakietowanie narzędzi,
- obsługa sterylizatorów,

1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- kontrola procesu sterylizacji,
- prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.
Warunki odbywania stażu (np.
warunki szkodliwe, praca przy
monitorze ekranowym powyżej 4h,
praca biurowa)
Liczba miejsc stażowych na dane
stanowisko:

Wykształcenie (poziom i kierunek):

Kursy/ szkolenia:
Inne (np. znajomość pakietu MS
Office, obsługa urządzeń biurowych,
prawo jazdy, znajomość języków):

Praca z preparatami myjąco-dezynfekującymi, kontakt z odpadami
medycznymi, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 h, praca
w zmianowym systemie czasu pracy.
2
Wymagania względem stażysty:
Średnie, wyższe I stopnia lub w trakcie studiów II stopnia (tryb
zaoczny), zawody medyczne i pokrewne, zawody związane z ochroną
zdrowia.
Zasady postępowania z narzędziami ze stali nierdzewnej.
Obsługa komputera i urządzeń biurowych
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