Vikarservice Region Nordjylland
Sterilcentralen søger lægestuderende til nyoprettet vagthold pr. 1. september – 31.12 2020
Vi søger lægestuderende til dækning af vagter i Sterilcentralens område for håndtering af urene utensilier
på Aalborg Universitetshospital. Sterilcentralen er placeret i kælderen under Sygehus Syd.
Der er tale om en tidsbegrænset tilknytning i perioden 1. september til 31. december 2020.
Arbejdstiden vil være alle hverdage fra kl. 15 – 21 eller 16-22. Holdet etableres med holdleder og
bagvagtsordning på alle vagter.
Vi forventer af dig:
 Du er aktiv lægestuderende
 Du kan tage ca. 1 vagt pr. uge og være til rådighed i bagvagtsfunktion også ca. 1 gang pr. uge
 Du er fleksibel og er indstillet på, at der kan komme ekstra vagter og måske andre mødetider.
 Du skal helst ikke have fysiske begrænsninger i ryg eller arme, da der er tale om fysiske opgaver. Der er
hjælpemidler til rådighed.
 Du har mulighed for oplæring i juli eller august. Der afsættes 1 – 2 dages oplæring. Dette aftales og
planlægges med Sterilcentralen ved tilknytning.
 Du skal være indstillet på at være på holdet i en længere periode
Opgaven er:
 Modtagelse og håndtering af urene instrumentkasser fra operationsafdelingen.
 Delvis arbejde i produktionen – nærmere beskrivelse følger ved tilknytningen.
Du vil indgå i et team med fastansatte i Sterilcentralen, og der vil være oplæring, inden du kan påbegynde
selvstændige vagter.
Ved udvælgelsen af holdmedlemmer, vil der blive lagt vægt på, hvor længe man påregner at blive på
holdet, ligesom holdmedlemmer med studieplads i Aalborg vil blive foretrukket. Der lægges endvidere vægt
på, at du er motiveret, positiv og fleksibel.
Hvis du har interesse i at blive holdleder for holdet, må du gerne skrive det i din ansøgning. Holdlederens
opgaver er primært at udarbejde vagtplan for holdet og være kontaktperson mellem holdet og ledelsen i
Sterilcentralen og Vikarservice.
Kort skriftlig ansøgning fremsendes til leder af Vikarservice Bitten Gøtzsche, bitgo@rn.dk senest den 14. juli
kl. 12.00. Ansøgere udvælges i samarbejde med afdelingsledelsen i Sterilcentralen. Der afholdes ikke
samtaler, men alle får besked.
Aflønning sker efter Lokalaftale for Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar
og ventilatør og vilkår for holdtjeneste.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af Vikarservice, Bitten Gøtzsche, bitgo@rn.dk
eller 97 66 13 47

