“Zboară la timp, altfel îți
rămân aripile mici!”
Vasile Ghica

VOLUNTAR PENTRU
SĂNĂTATE!

Este

programul

SPITALUL

CLINIC

prin
JUDEȚEAN

care
DE

își
deschide porțile pentru toți cei
care sunt activi și vor să facă
mai mult pentru comunitate și
pentru ei înșiși.
URGENȚĂ
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Pentru absolvenții și studenții
cu simțul responsabilității, avem
disponibilitatea să oferim din
cunoștințele
și
experiența
angajaților nostri și împreună să
avem realizări și momente de
neuitat.

Îndemnăm pe toți cei care vor să
își construiască o carieră solidă,
să nu sară peste nicio etapă din
drumul lor spre vârful ierarhiei
și să devină voluntar.

Dacă ești interesat să devii voluntar, noi
îți răspundem la întrebări:
 Ce documente trebuie să conțină
dosarul de voluntariat?

Dosarul de voluntariat trebuie să conțină:








 Unde trebuie depus dosarul de
voluntariat?

 Cât timp pot să fac voluntariat?

 Ce alte condiții mai trebuie să
îndeplinesc pentru a fi voluntar?

 La ce departament aș putea face
voluntariat?

 Dacă sunt student îmi trebuie
asigurare de malpraxis?

Formularul de voluntariat (poate fi descărcat de pe
site, la secțiunea Management -Voluntariat)
Diplomă de studii (pentru absolvenți)/Adeverință
(pentru studenți), în copie
Act de identitate, în copie
Asigurare de malpraxis, valabilă (doar pentru
absolvenți, acolo unde este cazul)
Certificat de membru (doar pentru absolvenți, acolo
unde este cazul)
CV Europass, actualizat
Dosar plic

La Registratura Generală a Spitalului de pe str. Clinicilor
nr. 3-5, et. I, de luni-joi între 800-1500 și vineri între 8001300.

Contractul de voluntariat se semnează pe o durată de
minim 3 luni și maxim 12 luni. Se poate prelungi, cu
acordul părților, prin încheierea de acte adiționale.

Trebuie să ai minim 18 ani împliniți și să fii apt din
punct de vedere medical.

În majoritatea secțiilor medicale și la birourile
personalului administrativ (economist).

Asigurarea de malpraxis se solicită doar pentru
absolvenți (asistent medical, biolog, chimist, farmacist,
psiholog).

