Gezocht: Enthousiaste en betrokken
verpleegkundigen (24-40 uur)

Keizer Kliniek bestaat uit een aantal moderne klinieken voor specialistische zorg op het gebied van bekkenbodem,
liesbreuken, vaten en wonden. Daarnaast is Keizer Kliniek gecertificeerd voor het bevolkingsonderzoek naar
darmkanker.
Keizer Kliniek werkt met ervaren specialisten en betrokken medewerkers, zij worden ondersteund door modern
medische apparatuur. De focus ligt vooral op de zaken die daadwerkelijk kwaliteit toevoegen aan de behandeling
en het herstel van onze patiënten. Bij Keizer Kliniek staat de patiënt centraal.
Als verpleegkundige bij Keizer Kliniek heb je een uitdagende functie in een open organisatiecultuur.
Je begeleidt de patiënt vanaf de eerste diagnose tot de laatste controle binnen onze verschillende themacentra.

Voor de vestigingen van Keizer Kliniek in Den Haag (Ypenburg) en Voorschoten zijn wij op zoek naar enthousiaste
en betrokken verpleegkundigen.
Taken en verantwoordelijkheden







Als verpleegkundige bij Keizer Kliniek bewaak je de continuïteit van het zorgproces.
Bij Keizer Kliniek komen veel patiënten in het kader van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker. Een
belangrijk deel van je taak bestaat uit het voeren van uitgebreide intakegesprekken met deze patiënten.
Ook geef je voorlichting, informatie en instructie aan de patiënt en of diens relatie met betrekking tot de
onderzoeken, behandelingen en mogelijke consequenties.
Je assisteert de medisch specialist en voert de verpleegkundige zorg uit volgens geprotocolleerde
werkwijze.
Na een ingreep observeer je de patiënt in de recovery en rapporteer je wijzigingen in de toestand van de
patiënt aan de arts.
Het klaarmaken van de behandelkamer en ook het opruimen na afloop van de ingreep behoren tot je vaste
taken.

Kwalificaties en vaardigheden
Wij maken graag kennis met gediplomeerde verpleegkundigen met BIG-registratie met 1 tot 3 jaar ervaring (bij
voorkeur in een ziekenhuis of kliniek).
Heb je de opleiding Endoscopie-verpleegkundige afgerond of ben je bereid deze bij ons te volgen, dan is dat een
pré.
Wij zoeken kandidaten die buiten kaders kunnen denken en daarbij het belang van de patiënt voorop stellen,
initiatief nemen, een vriendelijke houding hebben en flexibel inzetbaar zijn.
Arbeidsvoorwaarden
Als jij ons team komt versterken, bieden wij:







Een informele, professionele werkomgeving bij een groeiend bedrijf in de zorgsector
Een hecht, enthousiast team van collega's
Opleidingsmogelijkheden
Marktconform salaris conform cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) afhankelijk van je werkervaring
ingeschaald in functiegroep FWG 35 of FWG 40, 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en uitstekende
secundaire voorwaarden
Alle faciliteiten om prettig te kunnen werken, dagelijks een uitgebreide, verzorgde lunch en uitstekende
koffie



Uitstekend per OV (trein, tram, bus) bereikbaar (direct bij station Ypenburg)

Heb je interesse?
We ontvangen graag je cv en motivatiebrief op werken@keizerkliniek.nl t.a.v. Maria van Amerongen, HR-adviseur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je nog vragen?
Bel of mail naar:
Maria van Amerongen, HR Adviseur
T: 088 7838 281
M: werkenbij@keizerkliniek.nl
W: www.keizerkliniek.nl
Keizer Kliniek - Prinses Catharina-Amaliastraat 28 (nabij station Ypenburg) - Den Haag

