Anexa nr. 3 la Regulament

Nr……………………………………………

Aprob,
Manager General

De acord,
Director Medical

Fişa personală voluntar nr.
data completării:
TITULAR POST:
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
C.I/pașaport/seria,nr
Domiciul stabil :
Domiciul in bistriţa(dacă diferă de domiciliul stabil):

tel.mobil:
tel.fix :
email:
Ocupaţia:
Loc de muncă/școala post liceala/facultate si an/ voluntar al altei entități, după caz:

Prin semnatura de mai jos confirm ca datele comunicate de mine in acest formular corespund
realităţii.

Semnătura voluntar:
Data:

Loc pentru mențiuni suplimentare: (se completează de către persoana responsabilă, după caz:)

Denumirea postului pe care activează:

Voluntar în cadrul echipajului medical de
urgență
Programul de voluntariat:
VOLUNTAR SAJ-BN
Descriera postului:
voluntarul ia parte activ la activitățile specifice unui echipaj
medical de urgență, sub supravegherea și îndrumarea șefului
de echipaj;
Scopul:
desfășurarea activității specifice asistenței medicale de
urgență;
Responsabilități:
menționate în Contractul de Voluntariat încheiat și
Regulamentul Intern al Activității de Voluntariat luat la
cunoștință sub semnătură;
Relații de muncă:
se subordonează direct șefului de echipaj, medicului
coordonator de tură, Asistentului Șef și Directorului Medical,
fiind în relații de colaborare cu toți angajații instituției,
colaboratorilor interni și externi ai acestuia.
Condiții de desfășurare a activității de voluntariat:
 perioada:




programul de activitate – se stabilește lunar, pe bază de grafic de lucru aprobat de
conducere;
locul de desfășurare a activității:
echipajele operative ale SAJ-BN;
resurse disponibile: resursele din dotarea unui echipaj medical de urgență

Specificarea postului:
 Cunoștințe și abilități necesare:
 abilități de comunicare
 abilități de adaptare la medii variate
 adaptare la complexitatea muncii
 abilități de muncă în echipă
 adaptare la stress psihic și fizic
 cunoașterea specificului activității
 cunoașterea echipamentelor și dotărilor ambulanțelor de urgență
 noțiuni de comportament și activitate în cazul calamităților, accidentelor cu victime
multiple.
 însușirea cunoștințelor acumulate la cursurile de pregătire derulate în cadrul SAJBN.



Cunoștințe și abilități desirabile:

idem.

Recomandări

Experienţă
profesională:
Este nu este voluntari al altei entități, denumirea și perioada:

Condiţtie fizică/sănătate:

nesatisfăcătoare/satisfacătoare/bună/excelentă.

Selecţie:

nu/ da

Evaluarea/nota obținută:

Curs final:

nu/ da

Evaluarea/nota obținută:

Practică final:

nu /da

Evaluarea/nota obținută:

Începutul activitatii in SAJ-BN_
Sfârşitul activitatii SAJ-BN

_semnătura:
_semnătura:

Sancțiuni aplicate pe perioada voluntariatului:



Coordonator Voluntari
Asistent Șef

Voluntar, data:

