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ANUNȚ
Creșa ”Albă ca Zăpada” anunță concurs pentru recrutarea unui voluntar asistent medical,
care va asista personalul organizației în activitățile sale. Perioada de voluntariat este de două
luni, începând din 21.11.2016.
Creșa ”Albă ca Zăpada” este o instituție publică specializata în servicii cu caracter social,
medical, educational pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor de vârstă
antepreșcolară, cu sediul în Comuna Agigea, str. Nicolae Iorga, nr. 7, județul Constanța.
Candidatul selectat va avea posibilitatea să afle cum operează o instituție publică cu
caracter social, să-și aprofundeze cunoștințele şi contactele în acest domeniu și să obțină abilități
utile pentru carieră.
În perioada de voluntariat, candidatul selectat va avea următoarele sarcini principale:
a) efectuează triajul zilnic al copiilor;
b)verifică avizele epidemiologice şi cauzele absenţei copiilor,colaborând cu părinţii/
reprezentanţii legali ai copiilor;
c) asigură asistenţa medicală de urgenţă şi solicită serviciul de ambulanţă, când este cazul;
d) anunţă imediat părinţii privind situaţia de urgenţă în care se găseşte copilul;
e) întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor medicale ale copiilor;
f) monitorizează modul în care se pregăteşte, se distribuie şi se administrează alimentaţia
copiilor, în funcţie de vârsta acestora;
g) controlează zilnic condiţiile de funcţionare ale blocului alimentar şi verifică respectarea
meniurilor;
h) controlează starea igienico-sanitară a tuturor încăperilor;
i) ţine evidenţa medicamentelor aflate în creşă, prin înscrierea acestora în centralizatorul de
consum;
j) izolează copiii bolnavi sau suspecţi de a fi bolnavi/purtători de boli infecto-contagioase şi
informează conducerea unităţii asupra acestor cazuri;
k) efectuează educaţia pentru sănătate a părinţilor şi copiilor;
l) efectuează termometrizarea copiilor, cântăreşte şi măsoară copiii, consemnând datele în fişa
medicală.
Candidaţii urmează că corespundă următoarelor rigori:
a) să fie creativ, sociabil, comunicativ, deschis la nou
b) cunoaşterea limbii române;
c) cunoștințe de operare calculator;
d) disponibilitatea pentru a dedica timpul necesar activităţilor din cadrul creșei;
e) cunoașterea limbilor engleză sau franceză constituie un avantaj.

Orarul de implicare al voluntarului în activitatea Creșei ”Albă ca Zăpada” este flexibil și
va putea fi ajustat în funcţie de necesitățile organizației şi ale voluntarului. Creșa ”Albă ca
Zăpada” contează pe o implicare a voluntarului de cel puţin 20 de ore pe săptămână. La sfârșitul
perioadei de voluntariat candidatului selectat îi va fi oferită o confirmare a efectuării
voluntariatului.
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze până la 18.11.2016 CV-ul și o scrisoare de
motivare prin email la: cresaalbacazapada@yahoo.com.
Mai multe detalii pot fi solicitate la telefon 0720530594.
Director Creșa ”Albă ca Zăpada”
Dna. Niță Luminița

