SJUKSKÖTERSKA TILL VINTERSOL
Clinica Vintersol är en rehabiliteringsanläggning på södra Tenerife, avsedd främst för personer
med neurologiska och reumatologiska sjukdomar samt psoriasis.
Vi har 71 rum med upp till 100 vårdplatser för inneliggande patienter samt en poliklinisk
verksamhet som omfattar ca 40 patienter dagligen vintertid, de flesta med neurologiska eller
reumatiska sjukdomar.
Våra patienter kommer huvudsakligen från Sverige eller Norge och är finansierade av de svenska
landstingen eller av norska Rikshospitalet, men även andra nationaliteter såsom spanska, tyska,
engelska och italienska förekommer.
Vi söker Dig :
som har minst två års erfarenhet som sjuksköterska och är intresserad av ovanstående
diagnosgrupper
som kan arbeta självständigt och är bra på att ta egna initiativ
som är van att arbeta i team med övriga personalgrupper
som kan ge patienten stöd i sitt eget ansvar för rehabiliteringen
som har datavana och även vana vid att föra journal på data
som ser charmen i att bo och arbeta i en annorlunda kultur med allt vad det innebär
som är stresstålig och klarar av en ibland hög arbetsbelastning
som är serviceinriktad och har en positiv attityd
som är flexibel och problemlösningsorienterad
Vi erbjuder en mycket trivsam miljö, med ett underbart klimat.
Kvalifikationer
Leg, sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet av rehabilitering och/eller mottagningsarbete.
Kunskap i spanska språket är viktigt och meriterande.
Du behöver kunna arbeta självständigt eftersom du ofta är ensam sjuksköterska på
anläggningen. Det är också viktigt att du har god förmåga att lösa oväntade problem. Din roll
som sjuksköterska innefattar även en del administration samt samordning med olika instanser
såsom t.ex. lokalt sjukhus, läkarmottagningar och försäkringsbolag.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet, beprövad organisatorisk förmåga, flexibilitet,
positivitet och hög stresströskel.
Vikariatet är på ca 1,5 månad med möjlighet till återanställning. Du kommer att arbeta dagar,
kvällar och helger men ej nätter.
Tillträdesdatum: 13 maj 2019.
Din ansökan vill vi ha via e-post, se nedan, senast den 27 februari 2019
Information om tjänsten:
David González Holter

david.gh@vintersol.com

Personalsansvarig
Sandra Cortés Andreasson

sandra.cortes@vintersol.com

Samordnare
Tel: + 34 922 777900
Ansökningar skickas per e-post med scannade dokument till david.gh@vintersol.com

