Gipsverbandmeester m/v
Vacaturenummer 19-023, 20 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.
De gipskamer
Het team bestaat uit 2 ervaren gipsverbandmeesters en een poli assistente. De gipskamer is onderdeel van de polikliniek
orthopedie. Samen met je collega's van de gipskamer ben je verantwoordelijk voor het aanleggen, controleren en verwijderen van
(im)mobiliserende, corrigerende en ondersteunende voorzieningen bij patiënten met aandoeningen aan het steun- en
bewegingsapparaat. Je ziet een grote variatie aan patiënten binnen de specialismen heelkunde, orthopedie, chirurgie,
In onze gipskamer werk je van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 17.00 uur.
De functie
Als gipsverbandmeester ben je in staat om zelfstandig (im-)mobiliserende, corrigerende of ondersteunende verbanden aan te
leggen en ortheses te maken bij patiënten met aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Vervolgens zorg je ook voor
de controle en verwijdering van deze voorzieningen. Daarnaast geef je informatie, instructie en advies aan patiënt en diens familie
of begeleiders. Je werkt nauw samen met de medisch specialisten van de orthopedie en chirurgie, plastische chirurgie, neurologie,
revalidatie. Je denkt en werkt mee aan het verzorgen van lessen en instructies. Ook begeleid je collega’s, arts-assistenten,
verpleegkundigen en leerling gipsverbandmeesters tijdens hun opleiding. Natuurlijk zorg jij voor een goede administratieve
afhandeling en ben je secuur in de verwerking van gegevens.
Wie zoeken we?
 Je hebt een verpleegkunde diploma (MBO of HBO) of fysiotherapie opleiding en een afgeronde vervolgopleiding tot
gipsverbandmeester gevolgd aan het Erasmus MC Academie te Rotterdam
 Je bent BIG geregistreerd
 Je bent goed in staat zelfstandig werkzaamheden te verrichten en collegiaal ingesteld
 Je hebt een positieve houding ten aanzien van het opleiden van nieuwe collega’s en verbeterprocessen op de afdeling
Wat bieden we jou?
We bieden je een uitdagende functie binnen onze nieuwe gipskamer voor 20 uur per week. De arbeidsovereenkomst is in eerste
instantie voor de duur van een jaar, met de intentie deze te verlengen bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden en goed
functioneren. Je salaris wordt vastgesteld afhankelijk van je werkervaring conform de CAO Ziekenhuizen.
Informatie en sollicitatie
Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Jean Cuijpers, Gipsverbandmeester, telefoonnummer 0475-382376.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Wieteke den Os, recruiter, telefoonnummer 06-11380065.

Tot 1 april 2019 kun je reageren via het sollicitatieformulier. Klik hier om het sollicitatieformulier te openen.

