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OFERTA DE EMPREGO
ENFERMAGEM Bloco operatório LISBOA - ALMADA ou CASCAIS
DESCRIÇÃO:
Tres Hopsitais do nosso grupo na area da Grande Lisboa Recruta Enfermeiros para integrarem a nossa equipa
do Serviço de Bloco Operatório.

PERFIL DO CANDIDATO(A) :
✓

Licenciatura em Enfermagem;

✓ 2 ou mais anos de experiência em Bloco Operatório.
✓ Competências
✓ Espírito de iniciativa;
✓ Dinamismo;
✓ Orientação para a qualidade e rigor;
✓ Orientação para o cliente;
✓ Gosto por trabalhar em equipa.

OFERECEMOS:
✓
✓
✓
✓

Contratos de 40h ou 20h
Formações profissionais continuas
Regalias por pertencer a um dos melhores grupos de saúde do pais .
Vencimento, depende da experiencia e abordado em ato de entrevista

NOTA : Para concorrer basta enviar o seu CV detalhando a sua experiência em REF colcoar , o local que deseja
se candidatar , exemplo : ALMADA para candidates@flexonsolutions.com
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OFERTA DE EMPREGO
ENFERMAGEM Serviço de Internamento
DESCRIÇÃO:
Expansão do Serviço de Internamento
Enquadrado na estratégia de desenvolvimento do nosso Hospital. Este Hospital tem uma oferta de todo o tipo de
cuidados de saúde, e inovador, quer ao nível da tecnologia utilizada, quer dos seus processos, alargará a sua
oferta com o crescimento e reforço das áreas estruturantes. Desse modo, estamos a recrutar Enfermeiros para o
nosso serviço de Internamento. Este profissional terá como principais funções: Prestar cuidados de enfermagem;
Colaborar e apoiar a equipa médica;
Fazer o acompanhamento e vigilância dos clientes de acordo com a avaliação clínica;
Assegurar o registo da informação relativa às intervenções realizadas ao cliente.

PERFIL DO CANDIDATO(A) :
 Licenciatura em enfermagem concluido
 Licenciatura em Enfermagem;
 Experiência profissional no mínimo de 1 ano.
 Competências
 Orientação para o Cliente e família;
 Planeamento e Organização;
 Capacidade de análise e identificação de prioridades;
 Capacidade de decisão em situação de stress;
 Sentido de equipa e espírito de entreajuda.
 2 VAGAS a 40h e 3 VAGAS a 20h

NOTA : Para se candidatar a esta oferta, deve enviar o seu cv para info@flexonsolutions.com REF INT LX

RFF
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OFERTA DE EMPREGO
ENFERMAGEM (m/f) Para UCIP LISBOA
DESCRIÇÃO:
Um dos maiores Hospitais de LISBOA esta a fazer obras de crescimento e neste sentido recruta
para o seu quadro de pessoal , enfermeiros de UCIP
PERFIL DO CANDIDATO(A) :
 Licenciatura em enfermagem concluido
 Licenciatura em Enfermagem;
 Experiência profissional até 3 anos, em serviço de Unidade de Cuidados Intensivos ou Urgência;
 Formação específica em áreas que facilitem o exercício de funções com doentes em situação crítica
 Competências
 Boa capacidade de comunicação;
 Capacidade de estabelecer relações empáticas com o doente e acompanhantes;
 Capacidade de análise e identificação de prioridades;
 Capacidade de decisão em situação de stress;
 Planeamento e Organização;
 1 VAGA 40H 2 VAGAS 20H

OFERECEMOS:
 Contrato de Trabalho
 Vagas para 20h ou 40h semanais
 Oportunidade de se integrar num dos maiores grupos de saúde de Portugal
 Formações continuas profissionais
 Entre outras regalias
NOTA : Para se candidatar a esta oferta, deve enviar o seu cv em ingles para info@flexonsolutions.com REF
UCIP LX

