KUNNE DU TÆNKE DIG UNIK ERFARING
OG INDBLIK I NEONATOLOGIEN – SÅ ER
DET NU, VI SØGER BØRNEVENTILATØRER
TIL BVT-HOLD 4301
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ER DU VORES NYE KOLLEGA?
vi søger børneventilatører til BVT-hold
4301. Søg via din FADL-vagtprofil
Hvis du har spørgsmål til jobbet, send da
gerne en mail til holdleder, Caroline Boye,
på carolinebthygesen@me.com
Ansøgningsfrist: den 12.juni 2022
Samtaler afholdes umiddelbart efter
ansøgningsfristen.

HVEM ER VI
Vi er et børneventilatørhold, der er ansat
på GN, Rigshospitalets Afdeling for
Intensiv behandling af nyfødte og mindre
børn. GN er en højt specialiseret afdeling,
der er opdelt i to specialteams, hhv. Matur
og Præmatur.
Som børneventilatør vil du komme til at
arbejde selvstændigt og varetage en bred
vifte af arbejdsopgaver i tæt samarbejde
med afdelingens dygtige personale.
På en typisk vagt varetager vi pasning og
pleje af 1-4 børn, herunder pusling, klinisk
observation, forældrekontakt, stuegang,
blodprøvetagning, hælprøver, ammeetablering mm.
Børnenes problemstillinger omfatter bl.a.
præmaturitet, CPAP-behandling af fx RDS,
lysbehandling af hyperbilirubinæmi og
hypoglykæmi.

Vi glæder os til at høre fra dig!

KVALIFIKATIONSKRAV:
Min. 100 VT-timer
Børneerfaring er ikke et krav, men en
fordel. Navnligt forældrekontakten er
relevant
Du forpligter dig til en bindingsperiode
på 250 BVT-timer i løbet af de første 6
mdr. af ansættelsen
Oplæringen er lønnet og inkluderer 5
vagter med erfaren ventilatør, 2 vagter
med sygeplejersker og 2 timer med
bioanalytiker
Du skal have lyst til at engagere dig i
holdet, være fleksibel ift. vagtdækning
og have mod på nattevagter

HVAD KRÆVES DER
At arbejde på en børneintensivafd.
kræver, at man er opmærksom, omstillingsparat og trives i et omskifteligt
og til tider travlt miljø. Til gengæld får
du unik erfaring og indblik i neonatologien og rustes til at håndtere og
agere i akutte situationer.

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgningsfristen er d. 12. juni via din
FADL-vagtprofil.
Samtaler afholdes umiddelbart efter
ansøgningsfristen.

