
        
 

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: 
 

Verpleegkundige 
Uren in overleg 

 
 
Dit ga je doen:  

• Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsontwikkeling van de zorg; 

• Verantwoordelijk zijn voor de totale verpleegkundige zorg van opname tot ontslag voor de 
patiënten die op de betreffende dag worden geholpen tijdens jouw dienst; 

• Het zorg dragen voor de preoperatieve en postoperatieve patiënt; 

• Vanuit eigen professionaliteit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
Verpleegafdeling; 

• In een verpleegkundig team werken voor een patiëntenpopulatie met diverse uiteenlopende 
specialismen; 

• De zorg coördineren voor de patiënt; 

• Het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden medische handelingen, behorende bij de functie, 
conform richtlijnen in de Wet BIG; 

• Het observeren en signaleren van beperkingen van patiënten op het gebied van lichamelijk en 
psychosociaal functioneren; 

• Het opstellen van dagrapporten, overdrachtsrapporten en medicijnregistraties; 

• In staat zijn om te participeren in werkgroepen en afdelingsbesprekingen. 
 
 
Je bent iemand die: 

• Beschikt over een diploma Verpleegkunde op minimaal niveau 4 met een actuele BIG 
registratie;  

• Vaardig is met relevante automatiseringsprogramma’s; 

• Ervaring heeft als Verpleegkundige; 

• Minimaal 2 jaar ervaring heeft als Verpleegkundige in een ziekenhuisomgeving; 

• Flexibel is om verschillende diensten te draaien;  

• Stressbestendig, patiëntgericht, proactief is en doorzettingsvermogen 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 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 Anjo Loffeld, 
Teamleidster Verpleegafdeling. Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer 043-3479944. 
 
 

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