Verpleegkundige endoscopie (i.o. mogelijk)
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Maximaal €3922

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24

Publicatiedatum

04-10-2022

Werk- en denkniveau

HBO,MBO

Sluitingsdatum

31-01-2023

Schaal

Schaal 45 t/m 50

Vacature Tekst

Jij bent als verpleegkundige het organisatietalent, de motivator én de expert op het gebied van Endoscopie, dan worden wij blij
van jou als nieuwe collega want we hebben ter uitbreiding van ons endoscopie-team plaats voor een
verpleegkundige endoscopie (i.o. mogelijk)
24 uur per week per 1 maart 2023
Ons team
De afdeling Endoscopie van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond is een afdeling waarin moderne apparatuur en professionele
medewerkers en specialisten worden ingezet om de beste zorg te leveren aan zowel klinische als poliklinische patiënten. Voor
deze ondernemende afdeling zoeken wij een nieuwe collega. Wij bieden een fijne werksfeer en een hoge mate van teamspirit.
De functie
·
·
·
·
·

De patiënt en specialist assisteren tijdens de onderzoeken en behandelingen (gastro-, colono-, bronchoscopieën, ERCP’s
en punctie’s).
Bereikbaarheidsdiensten draaien voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag of na het weekend.
De werkzaamheden op de voorbereiding en uitslaapkamer, te weten voor- en nazorg van het onderzoek en bewaking
van gesedeerde patiënten.
Intake poli houden waar gesprekken gevoerd worden met patiënt en eventueel familie ter voorbereiding op het
aangevraagde onderzoek.
Je voert zelfstandig verpleegkundige en medisch-technische handelingen uit en bent verantwoordelijk voor de kennis
van de apparatuur en de instrumenten.

Jouw profiel
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Je bent een gediplomeerd verpleegkundige niveau 4 of 5, aangevuld met de opleiding tot endoscopie verpleegkundige,
of je bent bereid deze opleiding te volgen.
Je hebt als verpleegkundige klinische werkervaring.
Je werkt volgens het principe van competentie gericht werken en leren op basis van CanMeds rollen.
Je bent een enthousiaste, leergierige collega die zowel zelfstandig als in teamverband met verschillende disciplines kan
werken.
Je hebt een goed overzicht in drukkere situaties, bent stressbestendig en hebt een scherpe blik.
Je bent communicatief vaardig.
Je bent een (pro-) actief teamlid die wil werken op een afdeling die volop in beweging is.
Je bent een gezellige en flexibele collega!
Je maximale reisafstand is 30 minuten i.v.m. regelgeving van bereikbaarheid diensten.

Wij bieden jou
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·
·
·
·
·

Werk in een team waar je blij van wordt.
Een vast contract van het Elkerliek en een salaris volgens cao ziekenhuizen, tijdens de opleiding volgens functiegroep
45 (maximaal salaris € 3.468,-), en na het behalen van de opleiding volgens functiegroep 50 (maximaal salaris €
3.922,- bruto per maand op basis van 36 uur/week).
Een opleidingsplaats en een plan om je te kunnen ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.
Een mooi pakket aan extra’s waaruit je zelf kunt kiezen zoals een PC-plan en een fietsenplan en een bonus als je
meestal op de fiets komt.
We hebben een actieve personeelsvereniging die veel organiseert.

Solliciteer online
Ben je nu al enthousiast geworden en past jouw achtergrond bij deze functie? Dan zijn we benieuwd naar jou en maken we graag
kennis met je! We ontvangen jouw sollicitatie dan ook graag via www.werkenbijelkerliek.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan
Francis Maas, afdelingsmanager.
De vacature blijft openstaan tot we een geschikte kandidaat hebben gevonden.
De eerste gespreksronde staat gepland op maandag 6 februari 2023 in de middag.
Toch nog inhoudelijke vragen?
Neem gerust ook contact op hiervoor met Anita de Jong of Linda van Gestel, via tel.nr. 0492-595979
Meer weten over (andere) mogelijkheden voor jou in het Elkerliek?
Stel je vraag telefonisch of via WhatsApp aan Ellen Verheijen, onze corporate recruiter (06-11449655).
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Francis Maas

Functie

corporate recruiter

Functie

afdelingsmanager

Telefoon

06-11449655

Telefoon

0492-595885

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl

E-mail

afm.maas@elkerliek.nl
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