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:

Recovery verpleegkundige
Uren samen te bepalen (oproep ook mogelijk)

Dit ga je doen:
• Patiënten ontvangen en voorbereiden voor een operatie;
• Checken (aan de hand van een checklist) en in overleg met de anesthesioloog of doorgang naar
de operatieve fase verantwoord is;
• Bepalen hoe het staat met het welzijn van de patiënt en relevante actie ondernemen;
• Verlenen van postoperatieve zorg;
• Bewaken van de vitale parameters en de verschillende stadia van bewustzijn;
• Uitvoeren van medische en verpleegtechnische handelingen;
• Zelfstandig diagnosticeren, plannen en interveniëren;
• Voorbereiden en vaststellen van het verlenen van ontslag en/of overplaatsing naar de
verpleegafdeling;
• Zorgdragen voor adequaat gebruik van apparatuur en middelen, conform gegeven protocollen;
• Assisteren bij het plaatsen van een locoregionaal blok.

Je bent iemand die:
• In het bezit is van een relevant vakdiploma en beschikt over een BIG registratie;
• Ervaring en affiniteit heeft met de specialismen Orthopedie, KNO, Plastische- en Algemene
chirurgie;
• Bevoegd is in het (zelfstandig) verlenen van verpleegkundige zorg binnen gegeven wettelijke
kaders en richtlijnen;
• In staat is tot het geven van (niet)medische informatie aan patiënten en bezoekers, in relatie tot de
functieverantwoordelijkheid;
• Analyses kan uitvoeren en diagnoses kan stellen in relatie tot de bevoegdheden.

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.

