
Keizer Kliniek biedt moderne medisch specialistische zorg op het gebied van vaatproblemen, darmklachten,
bekkenbodemklachten, wondzorg en liesbreuken. De organisatie bestaat momenteel uit drie locaties. Deze zijn
gevestigd in Den Haag (Ypenburg), Voorschoten en Assen. Begin 2022 openen we een nieuwe vestiging in
Voorhout. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste en betrokken verpleegkundigen die inzetbaar zijn in
Voorschoten, Den Haag en Voorhout.

Wat ga je doen?
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat onze patiënten zich welkom voelen en weten dat ze bij jou in
vertrouwde, deskundige handen zijn.
Je kunt worden ingezet voor alle specialismen, zoals MDL, vaatchirurgie, gynaecologie, urologie, chirurgie en
wondzorg, waardoor jouw functie divers en afwisselend is.
Je geeft voorlichting, informatie en instructie aan patiënten met betrekking tot de onderzoeken, behandelingen
en mogelijke consequenties. Maar ook assisteer je de medisch specialist bij scopieën, in de behandelkamer en
in de operatiekamer. Na een ingreep observeer je de patiënt in de recovery. Je voert uitgebreide
intakegesprekken met de patiënten die wij ontvangen in het kader van het Bevolkingsonderzoek Darmkanker.
Het klaarmaken van de behandelkamer en ook het opruimen na afloop van de ingreep horen tot je vaste taken.

Wat breng jij mee?
Je bent een gediplomeerde verpleegkundige met BIG-registratie. Je bent toe aan een volgende carrièrestap en
hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring (bij voorkeur in een ziekenhuis of kliniek). Je hebt ervaring met
MDL, vaatchirurgie, gynaecologie, urologie, chirurgie of als endoscopieverpleegkundige of je vindt het leuk om
hiervoor bij ons een opleiding te volgen. Je bent op zoek naar regelmatige werktijden in de dagdienst. Je wordt
blij van het werken in een klein team, neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid, en bent, indien nodig,
flexibel inzetbaar.

Dit bieden wij:
Een afwisselende baan (24-40 uur per week) met regelmatige werktijden tussen 8.00- 18.00 uur (maandag t/m
vrijdag en soms op zaterdag). Wij bieden een bij jouw ervaring en vaardigheden passende beloning in
salarisschaal FWG 50 van de CAO ZKN (€2.789,00 - €4.165,00 bruto per maand op basis van 40 uur). Een
gezellig team met betrokken collega’s en dagelijks een heerlijke uitgebreide, gezamenlijke lunch. Het contract is
voor de duur van één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd na twee jaar.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden? Solliciteer direct en upload je cv en motivatie via Indeed. Solliciteren kan tot en
met 8 december 2021.

Zo ziet de sollicitatieprocedure eruit
We leren elkaar beter kennen in een eerste persoonlijk (online) gesprek. In de tweede ronde nodigen wij je uit
mee te lopen in de kliniek, de sfeer te proeven en kennis te maken met je toekomstige collega’s. Bij wederzijds
enthousiasme doen we je daarna een arbeidsvoorwaardenvoorstel.

Heb je vragen?
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Bel dan naar Cecilia Woltering, vestigingsmanager, op
06-15145809 of mail naar: cpjwoltering@keizerkliniek.nl.
Heb je vragen over jouw sollicitatie of de voortgang van de sollicitatieprocedure? Bel dan naar Maria van
Amerongen, HR-manager, op 06-15537742 of mail naar mvanamerongen@keizerkliniek.nl.

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