Leerling verpleegkundige SEH (spoedeisende hulp)
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32 - 36 uur

Publicatiedatum

30-10-2019

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-12-2019

Schaal

Vacature Tekst

Houd jij als verpleegkundige met gemak drie ballen tegelijkertijd in de lucht?
Mooi, dan ben je welkom bij ons, wij zijn namelijk op zoek naar een

Leerling verpleegkundige SEH (spoedeisende hulp)

(32 – 36 uur per week)

Meer afwisseling in je werk @SEH
Het ene moment ondersteun je bij het gipsen van de arm van een kleuter, het andere moment vang je een reanimatie mee op.
Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Elkerliek is geen dienst hetzelfde. We zien jaarlijks ongeveer 20.000 patiënten. Elke dag
zorg je samen met een topteam voor de eerste en adequate opvang van de spoedeisende hulp patiënt. Wij zijn op zoek naar
ondernemende en leergierige verpleegkundigen die niet bang zijn om initiatief te nemen. Spreken dynamiek en afwisseling je aan
en heb je oog voor de patiënt én zijn naasten? Trek dan de stoute schoenen aan, want wij zijn op zoek naar jou!

Jouw rol
De spoedeisende hulp van het Elkerliek ziekenhuis is aangemerkt als level 2 traumacentrum en beschikt over een geïntegreerde
spoedpost. De verpleegkundige SEH zorgt voor een eerste en adequate opvang van de spoedeisende hulp patiënt. Je
belangrijkste taken zijn: ontvangst, triage, observeren, behandelen, bewaken en verplegen van patiënten. Wij bieden opvang aan
alle leeftijdscategorieën. Je verricht zelfstandig handelingen en kunt acuut handelen in kritieke situaties. Naast de zorg heb je ook
een coördinerende rol op de SEH. We werken regionaal samen met andere zorg instellingen; het regionale spoedplein van de
toekomst.

Groeien@Elkerliek
In het Elkerliek heb je de mogelijkheid om te groeien. Wij bieden je de kans je te ontwikkelen en stellen je mening op prijs. Je
wordt aangenomen voor de SEH afdeling en volgt de opleiding aan de UMC+ Academie in Maastricht. De duur van de opleiding is
afhankelijk van het aantal uur dat je werkt en duurt minimaal 18 maanden. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het
ziekenhuis en de lesdagen vallen binnen je contracturen.
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Jouw kennis en kwaliteiten
·
·
·
·
·
·

Je
Je
Je
Je
Je
Je

hebt een afgeronde mbo of hbo verpleegkundige opleiding;
wilt graag de vervolgopleiding SEH gaan volgen;
bent, bij voorkeur, in het bezit van minimaal twee jaar werkervaring op een chirurgische afdeling;
houdt van samenwerken in een team, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
bent patiënt- en taakgericht;
kunt professioneel feedback geven aan anderen en ook ontvangen;

Wij bieden jou
·
·
·
·
·
·
·

Werk in een team waar je blij van wordt;
Een opleiding tot SEH verpleegkundige; waarbij de kosten en uren voor onze rekening zijn;
het theoretische deel van de opleiding zal verzorgd worden door de UMC+ Academie in Maastricht en duurt gemiddeld
18 maanden en het praktische deel zal het Elkerliek Ziekenhuis verzorgen;
Een vast contract van het Elkerliek en een salaris volgens cao ziekenhuizen, functiegroep 45 en na diplomering wordt je
salaris ingedeeld in functiegroep 55;
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, van een volleybaltoernooi of pub-quiz tot een
dagje Efteling met familie of een stedentrip.

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en matchen je wensen en profiel met deze functie? Dan ontvangen we graag je sollicitatie via
www.werkenbijelkerliek.nl en willen we snel daarna met je kennismaken. Je kunt je sollicitatie richten aan Rob Harmsen,
afdelingsmanager SEH. Ook kun je Rob bellen met inhoudelijke vragen over de vacature; 0492-595098.

Sfeer proeven en meelopen
Een onderdeel van de sollicitatieprocedure zal bestaan uit een dag(deel) meelopen op de afdeling SEH.

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
Contactpersoon solicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Rob Harmsen

Functie

corporate recruiter

Functie

afdelingsmanager SEH

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-595098

donderdag 5 december 2019

Page 2 of 3

E-mail

everheijen@elkerliek.nl
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