Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Тищик Людмила
МЕДИЧНИЙ АНАЛІТИК, 8 000 ГРН.
22 травня

Місто: Житомир

Вік: 64 роки
Режим роботи: віддалена робота
Категорії: Консалтинг, Медицина, фармацевтика
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

зав аналітичним відділом
обласний медичний центр (медицина), Житомир
07.2004 − По теперішній час (17 років 5 місяців)

Обов'язки:
Маю досвід проведення протиепідемічних заходів, проведення ретроспективного налізу інфекційних та
неінфекційних хвороб. Проводжу узагальнення аналітичної інформації різного напрямку в галузі охорони здоров»я.
Маю досвід написання проектів Сертификат он-лайн платформи DESPRO "Управління проектами" в 2018 році та
тренінг по проектному менеджменту в Житомирському центрі розвитку місцевого самоврядування U-Lead з
Європою у 2018 році).Написано проект по развитку регіональних систем громадського здоровья від Глобального
Фонду для Житомирської області. Проект виграно

епідеміолог
облСЕС (медицина), Житомир
07.1995 − 04.2004 (8 років 9 місяців)

Обов'язки:
Маю досвід проведення протиепідемічних заходів, проведення ретроспективного налізу інфекційнихта
неінфекційних хвороб

Освіта

Медмчний інститут (Київ)
Спеціальність: санітарно- епідеміологічний, епідеміолог
повна вища, 09.1978 − 06.1984 (5 років 9 місяців)

Додаткова освіта
• (Сертификат он-лайн платформи DESPRO "Управління проектами" в 2018 році та тренінг по проектному
менеджменту в Житомирському центрі розвитку місцевого самоврядування U-Lead з Європою у 2018 році).Маю інші
сертифікати: он лайн-платформи PROMETEUS, ED ERA (соціальне підприємництво, комунікації), платформи Євро
Простір, Центру ГЗ МОЗ

Знання мов
Російська - Високий рівень (вільно)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: На комп"ютері працюю 20 років. Знаю ворд, ексель, роінт
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Працюю коллоборатором ( дослідником) GBD ( Глобальний Тягар
Хвороб) Вашингтонського університету HAIME, пріоритети- ВІЛ, туберкульоз, онко. Працюю в мережі Фейсбук,
Твітер. Лінкедін. Проводжу моніторинг інформації в галузі медицини з сайтів ООН, ВООЗ та Європейського Бюро
ВООЗ, ЦГЗ МОЗ. Комунікабельна. Умію працювати швидко, багато і якісно. Маю ІІІ групу інвалідності( ДЦП).
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: За трагічними обставинами я змушена залишити роботу в
Житомирі( у мами трапився інсульт і я тимчасово доглядаю її в м. Баранівка Житомирської області. Шукаю
дистанційну роботу аналітиком.

