ANESTHESIEMEDEWERKERS

Type

Vacature

Intern nummer

Z.19.067

Organisatie

Saxenburgh

Locatie

Saxenburgh, Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Werkveld

Ziekenhuizen

Opleidingsniveau

Hbo

Arbeidstijd

Part time

Uren van

24

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

CAO

Ziekenhuizen

Informatie verkrijgen bij

Sietske Mulder, teammanager via s.mulder@sxb.nl

Functie(s)

Anesthesie medewerker

Publicatiedatum

04-09-2019

Ingangsdatum

zsm

Reageer voor

01-03-2020

Nummer

47049

Over de locatie
Saxenburgh, Röpcke-Zweers Ziekenhuis

Functieomschrijving
Ben jij die enthousiaste anesthesiemedewerker (met diploma) en op zoek naar een baan? Solliciteer dan direct! Wij zijn op
zoek naar één of meerdere anesthesiemedewerkers om het team te versterken.

ANESTHESIEMEDEWERKERS
deeltijd vanaf gemiddeld 24 tot 36 uur per week (66,67% tot 100%)
aanstelling vindt plaats voor onbepaalde tijd

De afdeling telt 4 goed uitgeruste operatiekamers waar alle basisspecialismen aanwezig zijn, je bent werkzaam in een
multidisciplinair team waarbij je belangrijkste taak het assisteren van de anesthesioloog is. Ook ben je actief binnen de
pijnservice.
Spreekt je het werken in een klein maar enthousiast team je aan? Ben je breed inzetbaar? En wil je graag een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van onze afdeling?
Dan zoeken wij jou!
Mocht je bijna klaar zijn met de opleiding dan wordt je zeker ook uitgenodigd om te solliciteren.

Inmiddels is gestart met de bouw van een gloednieuw ziekenhuis waar we allen naar uitkijken!
Functie-inhoud
zelfstandig functioneren als anesthesiemedewerker
verlenen van assistentie bij anesthesie en pijnbestrijding
begeleiden en instrueren van leerlingen, stagiaires en nieuwe medewerkers
bijdragen aan de kwaliteit van de afdeling

Functie eisen
diploma Anesthesiemedewerker (NZR-diploma, Hbo-niveau) en bij voorkeur, recente werkervaring als
anesthesiemedewerker
grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
een positieve instelling en respect voor de patiënt en je collega
enthousiasme voor het vakgebied en een collegiale opstelling
stressbestendig en flexibel

Inschaling
Wat bieden wij jou?
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring volgens
FWG 55, minimaal € 2.665,- en maximaal € 3.917,- bruto (fulltime) per maand.
Een deeltijd vanaf 24 uur gemiddeld per week is bespreekbaar.
Daarnaast kun je een reiskostenvergoeding ontvangen via de fiscale uitruilregeling, hebben wij een eindejaarsuitkering en
kun je gratis parkeren. Je kunt bij de Saxenburgh Groep gebruik maken van diverse aantrekkelijke collectieve
verzekeringen, zoals het Vitaal Vechtdal polis.

Bijzonderheden
Ben je geïnteresseerd?
Ben je enthousiast? Voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Klik dan op de knop en stuur ons je sollicitatie.
De mogelijkheid bestaat om mee te kijken op de afdeling, hiervoor kun je een afspraak maken met Sietske Mulder,
teammanager via s.mulder@sxb.nl.
Verklaring omtrent gedrag (VOG) & referenties
Kom je bij de Saxenburgh Groep in dienst, dan vragen we jou een recente VOG in te leveren. Daarnaast is het bij de
Saxenburgh Groep gebruikelijk om referenties op te vragen bij voorgaande werkgevers.
Let op
Zodra je hebt gesolliciteerd, ontvang je een standaard ontvangstbevestiging via de mail. Het kan zijn dat jouw
mailprogramma dit ziet als spam. Wij adviseren je ons mailadres pa@sxb.nl op te nemen in je contacten.

