Állatorvosi pozíció
Feladatok:
-

Általános betegvizsgálat végzése, dokumentáció készítése
Kardiológiai és légúti betegek kivizsgálása, echokardiográfia, diagnosztikai légúti
endoszkópia végzése, EKG leletek elbírálása, mellkas-felvételek elbírálása
Aneszteziológiai feladatok ellátása főként geritáriai és daganatos betegek esetében
Asszisztensek munkájának szakmai irányítása, ellenőrzése
Szoros szakmai együttműködés a rendelő munkájával kapcsolatban álló állatorvosszakmai szolgáltatást nyújtó partnerekkel
Kliensek tájékoztatása, oktatása

Amit kínálunk:
-

Magas szintű betegellátás, kiemelkedő és folyamatosan fejlődő szakmai és műszeres
háttér
Támogatás biztosítása elmélyült szakmai tudás megszerzéséhez
Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon való részvételi lehetőség
A harmadik évtől további évi plusz 1 millió HUF továbbképzési támogatás a preferált
érdeklődési területnek megfelelően
Tervezhető munkaidő beosztás
Versenyképes juttatások

Elvárásaink:
-

Állatorvosi diploma

Előnyt jelent:
-

Állatorvosi aneszteziológia területén szerzett tapasztalat
Légút és/vagy kardiológiai betegségek diagnosztikájában, gyógykezelésében szerzett
tapasztalat

Munkavégzés helye, jellege:
-

7624 Pécs, Damjanich u. 26
Állatorvos
Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat:
-

Mindegy vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges nyelvtudás:
-

Angol nyelvtudás szükséges

Jelentkezés módja: emailben, allas.assivet@gmail.com címre fényképes önéletrajzzal, motivációs
levéllel, illetve hozzájárulással, a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázattal
összefüggésben szükséges kezeléséről

Amennyiben Kollégánk leszel, a főbb munkaeszközeid lesznek:

1. A műtőben:
Draeger Fabius altatógép lélegeztető-géppel
Datex AS/3 aneszteziológiai monitor, spirométerrel, anesztgáz-modullal, doppleres vérnyomásmérők
Lifepak 20 Defibrillátor külső pacemakerrel
Infúziós és injekciós pumpák, mennyezeti statívba épített központi gázellátás
Átröntgenezhető műtőasztal, forced air betegmelegítő rendszer, sebészeti és légúti váladékszívók
PROTOKOLLÁRISAN dolgozó „edzett” asszisztencia több éves szakmai gyakorlattal, humán
egészségügyi képzésben szerzett alapokkal

2. Diagnosztikai munkád során:
Mylab 70 Xvision 2017-ben upgradelt felsőkategóriás ultrahangkészülék, kardiológiai
vizsgálófejekkel, többek között kardiológiai és vasculáris softwarerrel
Datex AS/3 intenzív betegmonitor kapnográffal, Cardiorapid Start100, 12 csatornás EKG készülék
Olympus és Storz flexibilis (9mm-5,5 mm-2,7mm) és merev endoszkópok (5,5mm-2,7 mm)

3. A háttérben:
Saját laborháttér spektrofotométerekkel, vérgázgép, hematológiai automata, koagulométer,
immunfluorescens alapon működő hormonok vizsgálatára is alkalmas laborkészülék, mikroszkópok,
professzionális centrifugák, nagyfrekvenciás röntgen készülék, autoklávok, webes felületeken futó
felsőkategóriás dokumentációs rendszer, VIN hozzáférhetőség, műtői háttér
A városban kedvtelésből tartott állatok vizsgálatára is használható csúcskategóriás CT berendezés és
3T MR készülékkel végzett képalkotó lehetőség elérhető

