
 
 

                                                                                                                             
 
 
 

 
Ben jij die enthousiaste collega met een sterke persoonlijkheid die weet van aanpakken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Wij zijn op korte termijn namelijk op zoek naar nieuwe collega’s in de rol van: 
 

Anesthesiemedewerker 
Uren samen te bepalen (oproep ook mogelijk) 

 
 
Dit ga je doen: 

• Verlenen van anesthesiologische zorg; medicatie toedienen, analyseren, interpreteren van 
symptomen, risico’s inschatten; 

• De wensen en behoeften van de patiënt achterhalen, ondersteuning bieden bij het maken van 
keuzes, rekening houdend met de (cultuur)achtergronden en leeftijd van de patiënt; 

• Zelfstandig en continu bewaken van de optimale conditie van de patiënt en bij optredende 
veranderingen direct handelen met passende acties, binnen de gegeven procedures; 

• Adequaat adviseren en informeren richting patiënten, OK-collega’s, Anesthesioloog en Medisch 
Specialist; 

• Op grond van diagnose verschillende anesthesiologische handelingen tegen elkaar afwegen; 

• Zorgdragen voor een adequate overdracht naar de recovery afdeling; inclusief operatie-, 
anesthesieverslag en post operatief beleid; 

• Beheren van de voorraad van medicatie en realiseren van een correcte en deugdelijke registratie; 

• Op de hoogte blijven van kennis- en marktontwikkelingen. 
 
 

Je bent iemand die: 

• In het bezit is van een erkend diploma Anesthesiemedewerker; 

• Ervaring heeft in een soortgelijke functie; 

• Daadkrachtig handelt, en tegelijkertijd rust weet te bewaren; 

• In staat is zowel zelfstandig te functioneren als goed samen te werken met de Medisch 
Specialisten en andere collega’s; 

• Een representatieve uitstraling heeft. 
 
 
Wij hebben te bieden: 

• Een uitdagende baan in een dynamische en patiëntvriendelijke omgeving; 

• Een goede werksfeer waarbij je werkt in een topteam; 

• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

• Geen avond, weekend en feestdagen werken; 

• Vaste werktijden; 

• Een goed salaris en mooie arbeidsvoorwaarden;  
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). 
Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan. 

 
 
Ben jij die enthousiaste collega met een sterke persoonlijkheid en wil je met ons mee bouwen? 
Mail je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@annadal-kliniek.nl.  
Voor meer informatie omtrent de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karen Henderikx, 
Medewerker Personeelsadministratie en voor functie-inhoudelijke informatie met Monique Dols, 
Teamleider OK/Recovery. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer 043-3479944. 

 
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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