Medicinstuderende søges som med-underviser
på SPV kursus i Aalborg
Vikarservice Region Nordjylland søger en medicinstuderende som medunderviser i somatisk sygepleje på kommende SPV kurser. De næste to kurser
afvikles i efteråret 2017.
SPV kursus er det obligatoriske kursus for lægestuderende, som ønsker at tage
vagter som sygeplejevikar på hospitaler i Danmark. Kurset er modulopbygget
med 1-2 dages undervisning ad gangen. Undervisningen afvikles på UCN i
Aalborg på eftermiddage, aftener og i weekender. Undervisningen i somatisk
sygepleje forløber over ca. 3 uger og omfatter 32 undervisningstimer.
Kurset indeholder såvel teoretisk tavleundervisning, refleksionsøvelser og
praktiske øvelser i øvelokaler. Som med-underviser er du sammen med en
erfaren sygeplejerske, som underviser i somatiske sygdomme. Din opgave er
at være koblingen mellem studiet på universitetet og det faglige miljø på
hospitalerne. Som lægestuderende kender du forudsætningerne hos
kursisterne fra studiet, og du kan bidrage og supplere i forhold til den
teoretiske undervisning.
Krav og forventninger til dig:
-

Du er uddannet sygeplejevikar og har erfaring med mindst 150
vikartimer på hospitalerne
Du har interesse i at undervise og har pædagogiske formidlingsevner
Du kan deltage i alle planlagte undervisningstimer indenfor somatikken
Du har en ambition om at være underviser på flere SPV kurser
Du har gennemgået brandskolen og undervisning i basal genoplivning
indenfor det seneste år (Vikarservice kan være behjælpelig med dette)

Vi kan tilbyde:
-

En spændende opgave som med-underviser indenfor det somatiske
område
32 timers oplæring som føl på efterårets hold 2, hvor du efterfølgende
overtager på hold 3, som også afvikles i efteråret 2017
Godt samarbejde med den ansvarlige underviser og Vikarservice
God løn
Et betydningsfuldt bidrag til dit CV med udtalelse fra os om din indsats
Medindflydelse på kursusmateriale og planlægning af kurser

Hvis du har lyst til og mod på denne opgave:
Send en ansøgning til vikarservice@rn.dk senest den 12. juni 2017 kl. 12
Ring til os på 97 66 13 47, hvis du vil høre mere om opgaven, vilkår samt
tidspunkt for de allerede nu planlagte kursusdage i efteråret 2017

