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EESMÄRK

Otsin tööd !

SOOVITUD AMETIKOHT

Peamine valik Kategooria: Klienditeenindus

Ametinimetus: klienditeenindaja

SOOVITUD TÖÖ

Töö liik palgatöötaja, lepinguline

Töö aeg täistööaeg, osaline tööaeg

Soovitud asukoht Tallinn

HARIDUS

Kõrgharidus:

2016 - ... Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Eesti) - diplom - eriala:  Õde , lisaeriala:
õendus lõpetamata

Keskharidus:
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2001 - 2012 Tallinna Humanitaargümnaasium (Eesti)

TÖÖKOGEMUS

12.2017 - 01.2018 Lääne - Tallinna keskhaigla (Eesti) - Operatsioonitoa tehnik
Kategooria: Assisteerimine / Administreerimine
Töö kirjeldus: Operatsioonitoa tehnik -operatsioonitoa ettevalmistamine
operatsioonideks, õe abistamine patsiendi ettevalmistamisel
protseduurideks, uuringuteks ja operatsioonideks , õe või arsti
abistamine operatsioonide ajal , operatsioonideks vajaminevate
abivahendite olemasolu tagamine, töövahendite (k.a
meditsiiniseadmete) ja tööruumi korrashoiu tagamine .
Firma koduleht: https://www.keskhaigla.ee/

01.2016 - 11.2017 SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Eesti) - klienditeenindaja
Kategooria: Klienditeenindus
Töö kirjeldus: Klienditeenindaja on haiglasse sisenevale inimesele
esimene kontakt. Klienditeenindaja on teeninduse nähtav osa, kelle
ülesanne on vahetult suhelda kliendiga: ta registreerib kliendid
vastuvõtule või vormistab haiglasse, kasseerib visiidi- ja voodipäevatasu
ning tasuliste teenuste eest raviraha, juhendab, lahendab muresid ja
probleeme ning abistab inimesi.
Firma koduleht: https://www.regionaalhaigla.ee/

01.2013 - 06.2015 Ida-Tallinna Keskhaigla (Eesti) - hooldustöötaja
Kategooria: Tervishoid / Sotsiaaltöö
Töö kirjeldus: Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes
on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja
hooldamiseks, juhendamiseks ja rehabilitatsiooniks. Hooldustöötaja on
tervishoiu ja hoolekande esmatasandi töötaja, kelle töö eesmärk on
abistada abivajajat tervisekahjustuste, funktsionaalsete häirete ja
rehabilitatsiooni korral. Hooldustöötaja töötab erineva ea ja
kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul
põhjusel vajavad abi, hooldust või tuge.
Firma koduleht: https://www.itk.ee/

KEELED

Suhtluskeel: eesti
Keel: Mõistmine Rääkimine Kirjutamine

Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitus

vene C2 C2 C2 C2 C2

eesti B2 B2 B2 B2 B2

inglise B1 B1 B1 B1 B1

Tasemed: A1/A2: algtasemel keelekasutaja - B1/B2: iseseisev keelekasutaja - C1/C2: vilunud

keelekasutaja
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