Περίγραμμα θέσης εργασίας

αρθ. πρωτ.: 3283/5-7-2017

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εποπτεύων φορέας
Διεύθυνση
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΒΡΕΦΩΝ (ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ)
Τμήμα
Άμεσα Προϊστάμενος
Προϊστάμενος Τμήματος Περίθαλψης Βρεφών - ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
(τίτλος)
Άμεσα Υφιστάμενοι
(τίτλοι)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ / ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ
Τίτλος θέσης
ΤΕ9,
ΔΕ8 (Σύμφωνα με τον ΟΕΥ)
Κλάδος/Ειδικότητα
Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(αρμοδιότητες από τον ΟΕΥ και τον ΚΕΛ για τη συγκεκριμένη θέση)

1. Περιποιείται και ταΐζει τα βρέφη που διαμένουν στο Ίδρυμα, τα συντροφεύει και
τα επιβλέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιας (πρωινή, μεσημεριανή,
απογευματινή, βραδινή).
2. Παρακολουθεί την κατάστασης της υγείας των βρεφών, αναφέρει στον Παιδίατρο
του Ιδρύματος οτιδήποτε ανησυχητικό και εφαρμόζει τη νοσηλεία, σύμφωνα με τις
οδηγίες του τελευταίου.
3. Παρακολουθεί τις επισκέψεις του Παιδίατρου στα βρέφη και συνεργάζεται μαζί
του.
4. Παραμένει στα δωμάτια των βρεφών κατά τις ώρες εργασίας της.
5. Εποπτεύει την καθαριότητα, τον αερισμό, τον φωτισμό της αίθουσας, φροντίζει
την αλλαγή ιματισμού, την τακτοποίηση των κρεβατιών και την αποστολή του
ακάθαρτου ιματισμού στο πλυντήριο.
6. Φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασμό των θαλάμων σε εξοπλισμό.
7. Συμπεριφέρεται ευπρεπώς και επιδεικνύει υπομονή, ενδιαφέρον, στοργή και
αγάπη προς τα βρέφη.
8. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του Βρεφοκομείου και με την
Προϊσταμένη του Τμήματος.
9. Η αρχαιότερη της κάθε βάρδιας ορίζεται ως υπεύθυνη βάρδιας και ενημερώνει την
Προϊσταμένη για κάθε συμβάν.
Ενότητα 3. Διαδικασίες που αφορούν τη θέση εργασίας.
Διαδικασίες:

 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΤΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΑ ΒΡΕΦΗ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ.
 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία:
(Προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για
την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση: Τίτλοι σπουδών ΤΕΙ ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων ή ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμου ( σύμφωνα με τον ΟΕΥ του
Ιδρύματος).

Πρόσθετες γνώσεις:

Κατάρτιση / Επιμόρφωση: Συμμετοχή σε σεμινάρια παιδαγωγικά και ψυχολογίας.
Ξένες γλώσσες: Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
Δεξιότητες/ Ικανότητες: Υπευθυνότητα και ευαισθησία, εχεμύθεια και διακριτικότητα, συνεργασία
Εμπειρία: Εμπειρία σε βρέφη και νήπια

