
Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza zatrudni pielęgniarkę 

oddziałową/koordynującą do Ośrodka Hospicyjno – Opiekuńczo - Edukacyjnego 

w Makówce  (gmina Narew) 

Ośrodek Hospicyjno – Opiekuńczo - Edukacyjny w Makówce jest siedzibą hospicjum 
stacjonarnego, zapewniającego całodobową opiekę paliatywną nieuleczalnie chorym 
u kresu życia. 

Zakres obowiązków:  

 planowanie pracy własnej i podległego personelu; 
 prowadzenie nadzoru, oceny i kontroli pracy podległego personelu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, kodeksem etyki zawodowej, opiniami pacjentów i 
personelu lekarskiego; 

 organizowanie zaopatrzenia w leki (pobieranie leków z apteki oraz kontrola 
ich przechowywania i podawania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 organizowanie czasu wolnego chorych; 
 uczestnictwo w tworzeniu planu opieki, poszukiwanie i proponowanie nowych 

rozwiązań na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości udzielanych 
świadczeń; 

 zapewnienie planowego i terminowego wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych; 
 dbałość o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń 

pielęgniarskich; 
 zapewnienie właściwego przepływu informacji między wszystkimi członkami 

zespołu medycznego; 
 prowadzenie dokumentacji; 
 udzielanie wsparcia nowym pracownikom w procesie adaptacji do zadań 

zawodowych; 
 dbałość o mienie hospicjum; 
 nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego oddziału; 
 podejmowanie niezbędnych działań zapewniających prawidłowe 

funkcjonowanie hospicjum;  
 samodzielne wykonywanie czynności pielęgniarskich w miarę wolnego czasu; 
 współpraca z personelem lekarskim, z działem administracji oraz innymi 

działami Fundacji w zależności od potrzeb; 

Czego oczekujemy:  

• empatii i profesjonalizmu; 

• umiejętności zarządzania zespołem; 

• umiejętności pracy w zespole; 

• racjonalnego gospodarowania powierzonymi środkami; 

• dyscypliny pracy; 

• podstawowej znajomości zasad organizacji pracy w placówkach medycznych; 

• obsługi komputera; 

 

Mile widziane:  



• kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z zakresu medycyny paliatywnej;   

• dodatkowe kursy kierunkowe; 

  

Oferujemy:  

• atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do realiów obecnego rynku pracy; 

• praca od poniedziałku do piątku w godzinach do ustalenia; 

• dogodna forma umowy – umowa o pracę lub kontrakt; 

• niezbędne narzędzia pracy; 

• ubezpieczenie grupowe; 

 

Oferta dotyczy pracy stałej.  

CV należy wysłać na adres: biuro@hospicjumeliasz.pl lub na adres Szkolna 20, 16-

050 Michałowo. Kontakt telefoniczny pod nr 85 663 37 34, kom. 511 878 881.   

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza z 

siedzibą w Michałowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)”.  

  

  

  

  

  


