ANEXA 1

EXTRAS FIȘE DE POST AFERENTE POSTURILOR SCOASE LA CONCURS
Denumirea postului: Expert international (medic)
Cod COR: 221101
Durata: o lună în perioada septembrie 2018-martie 2020
Descrierea postului: Asigurarea unei expertize de nivel european a formării prin simulare medicală.
Responsabilitati specifice postului:
• Participă la activitatea de formare (ore de teorie și practică; sesiuni de întrebări și răspunsuri;
debriefing structurat) conform programului stabilit;
• Asigură de calitatea formării prin simulare medicală în special în gestionarea situațiilor de
criză (urgență majoră) de către echipe multidisciplinare;
• Elaborează materiale referitoare la gestionarea situațiilor de criză (urgență majoră) de către
echipe multidisciplinare pentru grupul țintă cu accent pe abilitățile non-tehnice (comunicare
în echipă, luarea deciziilor sub presiune, distribuție optimă a rolurilor în echipă,..);
• Păstrează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor și informațiilor în
activitatea de zi cu zi, prin aplicarea măsurilor privind protejarea documentelor și lucrărilor;
• Iși însușește și respectă toate reglementările legale și interne în domeniul securității și
sănătății în muncă (proceduri, regulamente) și aduce la cunoștința managerului de proiect
evenimentele/accidentele suferite de propria persoană;
• Respectă planul de lucru al proiectului;
• Întocmește lunar Raportul de activitate și Fișa individuală de pontaj;
• Utilizează corect și eficient bunurile aflate în gestiunea proiectului;
• Respectă principiul dezvoltării durabile, principiul utilizării eficente a resurselor și principiul
egalității de șanse și tratament;
• Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor ce îi revin conform fișei
postului.
Calificări și experiență:
Studii: Studii superioare în medicină
Vechime minimă în specialitate: peste 10 ani în domeniul medical/educație medicală cu atribuții
care implică simularea medicală
Experiență în formare profesională internațională în domeniul medical / management educational
Participarea la activități de formare prin simulare medicală (cursuri, workshopuri, seminarii,
conferințe..) la nivel internațional
Alte condiții:
- mobilitate (disponibilitate pentru deplasare)
Competențe:
Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii
▪ cunoștințe în domeniul formării medicale/management educațional
▪ cunoștințe legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor
▪ bune cunoștințe de limba română
Cunoștinte privind modul de execuție a sarcinilor
▪ operarea PC

Denumirea postului: Coordonator aplicații practice (manager formare)
Cod COR: 242406
Durata: 21 luni în perioada septembrie 2018-iunie 2020
Descrierea postului: Coordonare și suport logistic pentru activitatea de aplicații practice –

simulare medicală.
Responsabilitati specifice postului:

•
•
•
•
•
•

Participă la elaborarea scenariilor de simulare pentru fiecare temă de curs;
Organizează aplicațiile practice – simularea medicală derulate în cadrul spitalului;
Acordă suport tehnic și logistic pentru desfășurarea aplicațiilor practice în cadrul
spitalului;
Urmărește respectarea tuturor scenariilor de simulare ;
Răspunde oricărei solicitări/nevoi care are legatură cu derularea activității de
simulare medicală;
Realizează diverse rapoarte/ informări/ note referitoare la activitatea proprie în
vederea asigurării bunei derulări a activităților proiectului

•

Păstrează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea datelor și informațiilor în
activitatea de zi cu zi, prin aplicarea măsurilor privind protejarea documentelor și lucrărilor;
• Iși însușește și respectă toate reglementările legale și interne în domeniul securității și
sănătății în muncă (proceduri, regulamente) și aduce la cunoștința managerului de proiect
evenimentele/accidentele suferite de propria persoană;
• Respectă planul de lucru al proiectului;
• Întocmește lunar Raportul de activitate și Fișa individuală de pontaj;
• Utilizează corect și eficient bunurile aflate în gestiunea proiectului;
• Respectă principiul dezvoltării durabile, principiul utilizării eficente a resurselor și principiul
egalității de șanse și tratament;
• Răspunde pentru îndeplinirea calitativă și cantitativă a sarcinilor ce îi revin conform fișei
postului.
Calificări și experiență:
Studii: Studii superioare în medicină

Pregătire în specialitatea cursului derulat în proiect
Vechime minimă în specialitate: sub 5 ani, minim 1 an
Alte condiții:
- mobilitate (disponibilitate pentru deplasare)
Competențe:
Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii
▪ cunoștințe în domeniul formării medicale/management educațional
▪ cunoștințe legate de comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor
▪ bune cunoștințe de limba română
Cunoștinte privind modul de execuție a sarcinilor
▪ operarea PC

