Operatieassistent m/v
Vacaturenummer 18-149, uren in overleg

Over Laurentius
Het Laurentius Ziekenhuis is een ziekenhuis met een overzichtelijke schaal, een informele cultuur en korte lijnen tussen
medewerkers onderling en tussen patiënt en zorgverlener. We hebben een breed zorgaanbod waarbij alle basiszorg voorhanden is
en door samenwerking met andere zorgpartners kunnen we ook hoogcomplexe zorg bieden. Betrokkenheid bij de patiënt en
klantgerichtheid zijn belangrijk voor ons. ‘Liefdevolle zorg met passie’ is onze visie en onze kernwaarden aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect zijn de basis van ons handelen.
De operatieafdeling
Het OK-complex van het Laurentius Ziekenhuis bestaat uit zeven operatiekamers en twee poliklinische operatiekamers. Alle
specialismen, met uitzondering van cardiochirurgie, zijn vertegenwoordigd binnen de afdeling. Op het gebied van Minimaal
Invasieve Chirurgie (MIC) vervult het Laurentius Ziekenhuis een voortrekkersrol in de regio.
De functie
Als operatieassistent verricht je medisch ondersteunende werkzaamheden ter ondersteuning van de operateur bij zijn/haar
verrichtingen. Daarnaast begeleid en verzorg je de patiënt voor, tijdens en direct na de verrichting, zodat dit zo optimaal mogelijk
verloopt. Aan deze functie zijn bereikbaarheidsdiensten verbonden.
Wie zoeken we?
Voor deze functie dien je in het bezit te zijn van het diploma operatieassistent. We zijn op zoek naar een enthousiaste persoon die
flexibel inzetbaar is in alle (onregelmatige) diensten en voor wie het werken in teamverband een vanzelfsprekendheid is. Je
beschikt over actuele kennis van ontwikkelingen binnen je vakgebied en je hebt kennis van materialen, instrumenten en
technieken. Uiteraard zijn collegialiteit en stressbestendigheid onmisbaar in deze functie.
Je bent natuurlijk ten alle tijden welkom om eens vrijblijvend een kijkje te komen nemen op de afdeling!
Wat bieden we jou?
Het aantal uren en de contractvorm zijn in overleg. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Salariëring is ter
hoogte van FWG 55.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Jolanda Minkenberg , Teamleider OK , 0475-382751. Voor vragen over de
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Marlouke Smeets, HRM-adviseur, telefoonnummer 0475-382824.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Daarnaast kunnen in overleg referenties worden opgevraagd bij de huidige of vorige werkgever.
Graag reageren via onderstaand sollicitatieformulier.
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

