Student operatieassistent HBOV-t m/v
Vacaturenummer 18-184, 36 uur per week

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.
Het behandelcentrum
Het organisatieonderdeel Behandelcentrum bestaat uit de operatiekamers (OK), poliklinische operatiekamers (POK), Recovery &
Pijnpoli, centrale sterilisatie afdeling (CSA), Electieve opname afdeling (EOA), dagverpleging & Preklinische screening. Het huidige
OK-complex bestaat uit zeven operatiekamers en twee poliklinische operatiekamers.
Alle specialismen, met uitzondering van cardiochirurgie, zijn vertegenwoordigd binnen de operatieafdeling. Op het gebied van
Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC) vervult het Laurentius Ziekenhuis een voortrekkersrol in de regio.
De functie
De HBO-V Technische leerroute is een duale opleiding waarbij praktijk en theorie gecombineerd worden. Aan het einde van de
HBO-VT heb je twee diploma’s behaald, je bachelor of nursing en het diploma operatieassistent. Het theoretisch deel volg je aan
Zuyd Hogeschool te Heerlen en het praktisch deel volg je in het Laurentius Ziekenhuis.
Wie zoeken we?
Voor de start van de opleiding is het noodzakelijk om een diploma HAVO/VWO met profiel Natuur en Techniek of profiel Natuur en
Gezondheid te hebben.
De opleiding start in september 2019. Vanaf dat moment krijg je een intentieverklaring met het Laurentius Ziekenhuis voor de
eerste twee jaar van de opleiding. Tijdens de eerste twee jaar loop je stages op diverse afdelingen binnen de gezondheidszorg en
op de operatiekamer.
Wat bieden we jou?
Vanaf het derde studiejaar krijg je een leer- /arbeidsovereenkomst aangeboden. Het collegegeld en boeken worden door het
Laurentius Ziekenhuis betaald.
Informatie en sollicitatie
Informatie over de opleiding kan worden ingewonnen bij mevrouw Aggie Guffens, praktijkcoördinator operatiekamer, T 0475
382751.
Voor vragen inzake de sollicitatieprocedure kun je terecht bij de mevrouw M. Smeets, HRM adviseur, tel 0475 – 382824.
Indien Laurentius met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Daarnaast worden twee referenties opgevraagd waarvan één van de huidige of vorige werkgever.
Tot uiterlijk 21 januari 2019 kun je reageren via onderstaand sollicitatieformulier. De gesprekken zullen in week 6-7 van 2019
Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

