
 
A több mint 56 ezer munkatársával 62 országban jelen lévő B. Braun a világ egyik vezető 

egészségügyi vállalata. A cégcsoportot Magyarországon az egészségügyi termékek fejlesztésével és 

gyártásával foglalkozó B. Braun Medical Kft., a termékek értékesítését végző B. Braun Trading Kft. és 

a dialízishálózatot működtető B. Braun Avitum Hungary Zrt. képviseli. A három cég mintegy 2000 

munkatársával a magyarországi egészségügyi piac egyik legnagyobb szereplője. A családi 

tulajdonban lévő, stabil alapokon álló cég a legutóbbi három évben elnyerte a „Magyarország legjobb 

munkahelye” címet (AON Legjobb Munkahely Felmérés 2015, 2016 és 2017). 

 

Budapesten, Tatabányán, Székesfehérváron, valamint Kistarcsán található Dialízisközpontjainkba 

keresünk magas színvonalú szakmai munka iránt elkötelezett 

 

Dializáló ápolót 

 

Feladatok:  

 Dialízis kezelések kivitelezése a vállalati belső eljárási rend részletes és pontos előírásai 

alapján, orvos-szakmai felügyelet mellett 

 A dialízis kezelésekhez tartozó adminisztrációs és dokumentációs feladatok ellátása 

 Orvosi viziteken részvétel, segédkezés a betegek vizsgálatánál 

 Betegek egészségnevelése 

 Egyéb, az ápolási területtel kapcsolatos általános feladatok ellátása 

 

A pozícióhoz tartozó elvárások:  

 Középfokú egészségügyi végzettség (OKJ Ápoló 54, Ápoló 55)  

 Empátia, türelem 

 Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség 

 Rugalmasság, terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 Dializáló ápolói gyakorlat, nephrológiai szakápolói végzettség előnyt jelent 

 

Amit kínálunk:  

 Versenyképes fizetés 

 Munkatársainkat a legfontosabb értékünknek tekintő szemlélet 

 2 évente automatikus bérfokozat emelkedés (az alap béremelésen felül) 

 Külön feladatok lehetősége, többlet keresetért 

 2 műszakos munkarend, szabad vasárnap 

 Kiemelkedő színvonalú munkakörnyezet és eszközök 

 Szakmai továbbképzés, sikeres elvégzése esetén jelentős alapbéremelés 

 Tudományos munka, konferenciákon részvételi lehetőség 

 

Szükséges tapasztalat: 

 Dializáló ápoló gyakorlat előny 

 Nephrológiai szakápolói végzettség előny 



 
 

Szükséges nyelvtudás: 

 nem igényel nyelvtudást 

 

Munkavégzés helye(i): 

 1. számú Dialízisközpont (1115 Budapest, Halmi út 20-22.) 

 8. számú Dialízisközpont (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77/D) 

 9. számú Dialízisközpont (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.) 

 14. számú Dialízisközpont (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) 

 

Jelentkezés módja: 

 E-mailben, fényképes önéletrajz küldése a munkavégzés helyének megadásával Szabó 

Anita részére (anita.szabo@bbraun.com) 
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