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Vacature Tekst

Wil jij werken in een modern Centrum voor Geboorte & Gezin volgens een gezinsgerichte visie? Wij zoeken een

Obstetrieverpleegkundige
Het aantal uren per week, dat bepalen we samen

"Tof, om in hele korte tijd een bijzondere relatie met een patiënt op te mogen bouwen tijdens zo'n bijzonder life
event"

Ons team en jouw rol
Het Centrum voor Geboorte & Gezin van het Elkerliek ziekenhuis heeft in totaal 18 gezinssuites en 7 verloskamers. Als
obstetrieverpleegkundige zorg je voor zwangere-, barende-, en kraamvrouwen en tevens heb je de zorg voor laag en
middencomplexe pasgeborenen. Je werkt op de gezinssuites en de verloskamers en je draagt zorg voor het hele zorgproces van
opname tot ontslag waarbij je de ouders intensief betrekt.
De teams neonatologie en obstetrie werken in één team samen in de zorg voor het gezin. En samen met de verloskundigen,
gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en kraamverzorgsters beiden wij in het Elkerliek een veilige thuishaven voor het
gezin.

Leuk werk@Elkerliek
Binnen het Elkerliek geven we warme ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan een betere zorg voor patiënten of
verbeteringen die ervoor zorgen dat jij en je collega’s meer voldoening kunnen halen uit je werk. Sterker nog: we willen namelijk
dat jij werk kunt doen waar je echt blij van wordt. We gaan er vanuit dat jij geniet wanneer je hoge kwaliteit van zorg kunt
bieden aan patiënten. Dus wat goed is voor jou, is daarmee automatisch ook goed voor onze patiënten.

Benieuwd naar jouw wensen
Wat zoek je in een (andere) baan als obstetrieverpleegkundige? Ben je op zoek naar flexibiliteit in het aantal uren? Heb je andere
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specifieke wensen, bijvoorbeeld om je werk te kunnen combineren met kinderen, hobby’s, andere (privé-) omstandigheden? We
gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe jij ons kunt komen versterken en zelf (weer) met passie kunt gaan werken bij ons.

Jouw kennis en kwaliteiten
·
·
·
·
·

Je
Je
Je
Je
Je

bent gediplomeerd verpleegkundige;
hebt een diploma of certificaat van de specialistische vervolgopleiding obstetrieverpleegkundige behaald;
houdt van samenwerken in een team, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
bent patiënt- en taakgericht;
kunt je kennis en ervaring overdragen aan leerlingen.

Wij bieden jou
·
·
·
·
·

Werk in een team waar je blij van wordt;
Een vast contract van het Elkerliek en een salaris volgens cao ziekenhuizen, functiegroep 50;
Een persoonlijk plan om je te kunnen ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk;
Je kunt zelf kiezen uit een mooi pakket aan extra’s zoals bijvoorbeeld een PC-plan en een fietsenplan, een bonus als je
meestal op de fiets komt, fikse korting op een fitnessabonnement;
We hebben een heel actieve personeelsvereniging die veel organiseert.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en matchen je wensen en profiel met deze functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie graag via
www.werkenbijelkerliek.nl en willen we snel met je kennismaken. Je kunt je sollicitatie richten aan Hilde Perdok,
afdelingsmanager. We nemen contact met je op om een afspraak met je in te plannen om kennis met je te maken. Jouw ambities
en wensen nemen we graag als uitgangspunt in ons gesprek.

Eerst sfeer proeven, meer weten?
Je voldoet aan het gevraagde profiel, maar wil je eerst nog meer weten of de sfeer proeven in het team op de afdeling? Kom dan
een dagje meelopen met ons. Dan kun je helemaal goed beoordelen of onze afdeling en het Elkerliek bij jou passen! Neem
contact op met Hilde Perdok via tel. 0492-595641 ook voor inhoudelijke vragen.

Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?
Neem dan telefonisch of via WhatsApp contact op met Ellen Verheijen, onze corporate recruiter (06-11449655).

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Contact Informatie
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Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Hilde Perdok-Oostveen

Functie

corporate recruiter

Functie

afdelingsmanager

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-595641

E-mail

everheijen@elkerliek.nl

E-mail

hperdok@elkerliek.nl
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