Kuusi vastaava ensihoitajaa/kenttäjohtajaa
Hyvinkään sairaanhoitoalue
HUS-kuntayhtymä, Hyvinkää
Haku päättyy 4.11.2011 15:00
Ilmoitus jätetty21.10.2011
Työsuhteen kestoVakinainen
Työn luonne
Kokoaikatyö, Vuorotyö

Tehtävän kuvaus
Terveydenhuoltolain mukainen ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy Hyvinkään
sairaanhoitoalueen kunnilta sairaanhoitopiirille 1.1.2012 alkaen. Toiminta Hyvinkään
sairaanhoitoalueella järjestetään osin omana toimintana ja osin yhteistoiminnassa alueen
pelastustoimen kanssa. Oman toiminnan käynnistämiseksi palkkaamme HUS Hyvinkään
sairaanhoitoalueen palvelukseen kenttäjohtajat ja kolmen hoitotason ambulanssin henkilöstön.
Ensihoito toimii kiinteänä osana päivystyksen ja ensihoidon vastuualuetta sairaalan medisiinisessä
tulosyksikössä. Ensihoitopalvelua johtaa ensihoidon vastuulääkäri yhdessä ensihoitopäällikön kanssa.
Vastaava ensihoitaja osallistuu hoitotason ensihoitajana ensihoitotehtävien hoitamiseen sekä toimii
päivystävänä kenttäjohtajana (L4) vastaten ensihoitopalvelun ympärivuorokautisesta tilannejohtamisesta päivittäis-, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa. Lisäksi vastaava ensihoitaja osallistuu
oman vastuualueensa kautta ensihoitopalvelun kehittämiseen ja toimii ensihoitajien lähiesimiehenä.
Tule edelläkävijäksi rakentamaan uudenlaista ensihoitopalvelua ja itsellesi hyvää työpaikkaa!
Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveysministeriön antaman asetuksen (340/2011) 10§ 2 mom. tai 11§
siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus ja lisäksi riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen
osaaminen sekä kenttäjohtajan tehtävän edellyttämä kokemus.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä työnhakulomakkeella.
Kirjalliset hakemukset lähetetään:
Hyvinkään sairaanhoitoalue, kirjaamo, Sairaalankatu 1, 05850 HYVINKÄÄ
Vakituisen työpaikan hakemukseen tulee merkitä työavain (tehtävän tunnus).
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Työ alkaa2.1.2012
Palkkaus Palkka rakentuu KVTES:n mukaisesta tehtäväkohtaisesta peruspalkasta sekä lisistä.
Työavain HUS-17-15-11

Työnantajakuvaus
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja
toiseksi suurin kuntatyönantaja Suomessa. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 28 jäsenkunnan
lähes 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason
palveluista koko maassa. HUS:n 20 sairaalassa hoitoa saa vuosittain lähes puoli miljoonaa
potilasasiakasta. Kuntayhtymän liikevaihto on yli 1,4 mrd. euroa ja palveluksessamme on noin 21 000
terveydenhuollon ammattilaista.
www.hus.fi

Yhteystiedot Ylilääkäri Juha Valli p. 040 839 8422.
Seuraavalla sivulla 26 ensihoitajan työpaikkaa >>>>

26 Ensihoitajaa Hyvinkää päivystys ja ensihoito
HUS-kuntayhtymä, Hyvinkää
Haku päättyy 4.11.2011 15:00
Ilmoitus jätetty21.10.2011
Työsuhteen kestoVakinainen
Työn luonne
Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus
Terveydenhuoltolain mukainen ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy Hyvinkään
sairaanhoitoalueen kunnilta sairaanhoitopiirille 1.1.2012 alkaen. Toiminta Hyvinkään
sairaanhoitoalueella järjestetään osin omana toimintana ja osin yhteistoiminnassa alueen
pelastustoimen kanssa. Oman toiminnan käynnistämiseksi palkkaamme HUS Hyvinkään
sairaanhoitoalueelle kenttäjohtajat ja kolmen hoitotason ambulanssin henkilöstön. Ensihoito toimii
kiinteänä osana päivystyksen ja ensihoidon vastuualuetta sairaalan medisiinisessä tulosyksikössä.
Kelpoisuusehdot: Ensihoitajien kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön antaman
asetuksen (340/2011) mukaan ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan
vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun
kanssa, jos-sa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma.
Lisäksi huomioidaan em. asetuksen 11§ siirtymäsäännöksen mukaisen kelpoisuuden omaavat hakijat.
Hoitotason ensihoitajalla tulee olla voimassa olevat sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin
hyväksymät hoitotason velvoitteet tai vastaava työkokemus ja osaaminen.
Tule edelläkävijäksi rakentamaan uudenlaista ensihoitopalvelua ja itsellesi hyvää työpaikkaa!
Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä työnhakulomakkeella. Kirjalliset hakemukset lähetetään:
Hyvinkään sairaanhoitoalue, kirjaamo, Sairaalankatu 1, 05850 HYVINKÄÄ
Vakituisen työpaikan hakemukseen tulee merkitä työavain (tehtävän tunnus).
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Työ alkaa2.1.2012
Palkkaus Palkka rakentuu KVTES:n mukaisesta tehtäväkohtaisesta peruspalkasta sekä lisistä.
Työavain HUS-17-17-11

Työnantajakuvaus
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja
toiseksi suurin kuntatyönantaja Suomessa. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 28 jäsenkunnan
lähes 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason
palveluista koko maassa. HUS:n 20 sairaalassa hoitoa saa vuosittain lähes puoli miljoonaa
potilasasiakasta. Kuntayhtymän liikevaihto on yli 1,4 mrd. euroa ja palveluksessamme on noin 21 000
terveydenhuollon ammattilaista.
www.hus.fi

Yhteystiedot Ylilääkäri Juha Valli p. 040 839 8422.
Seuraavalla sivulla ensihoitopäällikön työpaikka >>>>

Ensihoitopäällikkö Hyvinkään sairaala
HUS-kuntayhtymä, Hyvinkää
Haku päättyy 4.11.2011 15:00
Ilmoitus jätetty21.10.2011
Työsuhteen kestoVakinainen
Työn luonne
Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus
Terveydenhuoltolain mukainen ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirtyy Hyvinkään
sairaanhoitoalueen kunnilta sairaanhoitopiirille 1.1.2012 alkaen. Toiminta Hyvinkään
sairaanhoitoalueella järjestetään osin omana toimintana ja osin yhteistoiminnassa alueen
pelastustoimen kanssa. Oman toiminnan käynnistämiseksi palkkaamme HUS Hyvinkään
sairaanhoitoalueen palvelukseen kenttäjohtajat ja kolmen hoitotason ambulanssin henkilöstön.
Ensihoito toimii kiinteänä osana päivystyksen ja ensihoidon vastuualuetta sairaalan medisiinisessä
tulosyksikössä. Ensihoitopalvelua johtaa ensihoidon vastuulääkäri yhdessä ensihoitopäällikön kanssa.
Ensihoitopäällikkö vastaa ensihoitovalmiuden ylläpidosta, henkilöstöhallinnosta sekä
ensihoitopalvelun käytännön johtamisesta. Ensihoitopäällikkö johtaa ja kehittää ensihoitopalvelun
prosesseja sekä koordinoi ensihoitopalvelun toimintaa sairaalan päivystysalueen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon muiden toimialojen kanssa. Ensihoitopäällikkö toimii vastaavien ensihoitajien
lähiesimiehenä sekä yhtenä päivystävistä kenttäjohtajista.
Tule edelläkävijäksi rakentamaan uudenlaista ensihoitopalvelua ja itsellesi hyvää työpaikkaa!
Kelpoisuusehdot: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus
johtamistehtävissä sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen
laillistus. Hakijalla tulee lisäksi olla riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen sekä
päivystävänä kenttäjohtajana toimimisen edellyttämä osaaminen ja kokemus. Mikäli kelpoisuusehdot
täyttävää hakijaa ei ole, voidaan huomioida hakija jolla voidaan muun koulutuksen ja kokemuksena
perusteella katsoa olevan riittävät edellytykset hoitaa ensihoitopäällikön tehtävä.
Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä työnhakulomakkeella. Kirjalliset hakemukset lähetetään:
Hyvinkään sairaanhoitoalue, kirjaamo, Sairaalankatu 1, 05850 HYVINKÄÄ
Vakituisen työpaikan hakemukseen tulee merkitä työavain (tehtävän tunnus).
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
Työ
alkaa

2.1.2012

Palkka rakentuu KVTES:n mukaisesta tehtäväkohtaisesta peruspalkasta sekä lisistä. Hakija
voi ilmoittaa halutessaan palkkatoivomuksensa.
Työavain HUS-17-14-11
Palkkaus

Työnantajakuvaus
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja
toiseksi suurin kuntatyönantaja Suomessa. HUS tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 28 jäsenkunnan
lähes 1,5 miljoonalle asukkaalle ja vastaa lisäksi eräistä valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason
palveluista koko maassa. HUS:n 20 sairaalassa hoitoa saa vuosittain lähes puoli miljoonaa
potilasasiakasta. Kuntayhtymän liikevaihto on yli 1,4 mrd. euroa ja palveluksessamme on noin 21 000
terveydenhuollon ammattilaista.
www.hus.fi
Yhteystiedot Ylilääkäri Juha Valli p. 040 839 8422.

