Työntekijää etsitään
Työnantajan tiedot*

Työntekijän työnkuva*

Helsingin yliopisto, Tutkimusohjelmayksikkö
Haemme 1-2 tutkimushoitajaa Suomen Akatemian
rahoittamaan HELMI Suolistobakteeriston kehitys –
tutkimukseen Helsingin yliopiston Lääketieteellisen
tiedekunnan tutkimusohjelmayksikköön.
HELMI-seurantatutkimuksen tavoitteena on kartoittaa lasten
suolistobakteeriston kehittymistä, varhaisia vaikuttimia ja
yhteyksiä kasvuun ja terveyteen. Kutsumme 4-5vuotisseurantaan n. 900 perhettä, jotka ovat osallistuneet
HELMi-tutkimukseen 0-2 vuotiaana.
Tutkimushoitajan tehtäviin kuuluu seurantatutkimukseen
kuuluvat käytännön tehtävät, ensisijaisesti
tutkimusvastaanottojen hoitaminen järjestelyineen.
Tutkimusvastaanotot pidetään Meilahdessa Haartmaninkatu
3:ssa ja niihin kuuluu lapsen kehonkoostumuksen mittaus,
ulostenäytteiden vastaanotto ja kirjaus, verinäytelähetteet
HUSLABiin sekä sähköisten kyselyiden seuranta. Hoitajan
tehtäviin kuuluu myös suostumusten tarkastusta, perheiden
neuvontaa ja tutkimussähköpostiin vastailua,
näytekeräyspakettien postitusta ym. Tutkimuksen käytössä on
sähköinen ajanvarausjärjestelmä ja tutkimusrekisteri, ja kaikki
tutkimuksen kyselyt kerätään suoraan sähköisessä muodossa.
Tarjoamme itsenäistä työtä valloittavien neli-viisivuotiaitten
parissa, jotka ovat perheineen olleet mukana
tutkimuksessamme syntymästään lähtien. Tutkimushoitajan
kelpoisuusehtona on terveydenhuoltoalan koulutus sekä
kokemus tutkimushoitajan työstä mieluiten lasten parissa.
Haemme henkilöä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä
itsenäinen ja aloitteellinen työote. Työ edellyttää huolellisuutta
ja järjestelmällisyyttä. Tehtävä ei vaadi verinäytteiden ottoa tai
oman auton käyttöä. HELMi-tutkimushoitajana olet osa
kansainvälistä mikrobiomitutkimusryhmää. Lisätietoja HELMItutkimuksesta verkkosivuilta ja julkaisusta, tutkimusryhmästä
verkkosivuilta.

Työntekijän
koulutusvaatimus*
Työntekijän
työkokemusvaatimus*
Työsuhteen
aloitusajankohta*
Työn kesto*

Terveydenhoitoalan koulutus
Kokemus tutkimushoitajan työstä mieluiten lasten parissa.
Mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan
Työsopimus voidaan tehdä lyhimmillään muutamaksi
kuukaudeksi ja pisimmillään 08/2022 asti nykyisen rahoituksen
puitteissa, jatkomahdollisuudet vuoteen 2023.

Onko kyseessä
kokoaikatyö/ osa-aikatyö Tehtävää voi hakea sekä kokopäiväisenä että osa-aikaisena.
(jos, millainen)?*
Palkkaus?
Kokemuksesta riippuen n. 2 400 -2 900 €/kk yliopiston

Hakumenettelyn kuvaus
(miten, kenelle, mihin
mennessä hakemus
osoitetaan)?*
Kuka antaa tarvittaessa
työnhakijalle lisätietoja
työpaikasta ja miten? *
Haluan lisäksi, että
työpaikkailmoituksessa
mainitaan seuraavat
asiat:

palkkausjärjestelmän mukaan.
Hakemuksesi, jossa on mukana (1) lyhyt kuvaus itsestäsi ja
työkokemuksestasi sekä (2) ansioluettelo kahden suosittelijan
yhteystiedoilla varustettuna pyydetään toimittamaan dosentti
Anne Saloselle anne.salonen@helsinki.fi. 7.5.2021 mennessä.
Lisätietoja tehtävästä saa toimistoaikaan puh. 050 4484522
(jätä tarvittaessa soittopyyntö vastaajaan).
Mikäli tehtävää ei saada täytettyä ilmoitetun hakuajan
puitteissa, hakua jatketaan, tällöin ilmoitus pysyy näkyvillä
Tutkimushoitajat ry:n nettisivujen rekrytointipankissa myös 7.5.
jälkeen.

