Recovery verpleegkundige
27 uur per week

Keizer Kliniek biedt moderne medisch specialistische zorg op het gebied van vaatproblemen, darmklachten,
bekkenbodemklachten, wondzorg en liesbreuken. Daarnaast is Keizer Kliniek gecertificeerd voor het Bevolkingsonderzoek
Darmkanker. De organisatie bestaat uit vier locaties. Deze zijn gevestigd in Den Haag (Ypenburg), Voorschoten, Voorhout en
Assen. Keizer Kliniek werkt met ervaren specialisten en betrokken medewerkers, die worden ondersteund door moderne
medische apparatuur. Bij Keizer Kliniek staat de patiënt centraal. Als verpleegkundige bij Keizer Kliniek heb je een uitdagende
functie in een open organisatiecultuur.

Waar ga je werken?
Je wordt onze collega in onze kliniek in Voorschoten.
Wie ga je helpen?
Bij Keizer Kliniek komen patiënten die medisch specialistische zorg nodig hebben op het gebied van MDL, (vaat)chirurgie,
urologie en gynaecologie. Ook ontvangen we veel patiënten waarbij na deelname aan het Bevolkingsonderzoek Darmkanker
nader onderzoek nodig is.
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de recovery zorg van onze patiënten in de Kliniek in Voorschoten.
Je zorgt dat patiënten worden voorzien van de juiste gespecialiseerde pre- en postoperatieve zorg op het gebied van
bewaking, afgestemd op de individuele behoefte.
Jij bent de schakel tussen de patient en de OK en werkt nauw samen met de chirurgen, anesthesiologen en
anesthesiemedewerker.

Arbeidsvoorwaarden
Als jij ons team komt versterken bieden wij:









een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met na 2 jaar de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd;
salaris: €2.865,00 - €4.279,00 bruto per maand op fulltime basis (FWG 50 cao ZKN), 8% vakantiegeld en 8,33%
eindejaarsuitkering;
29 vrije dagen per jaar op fulltime basis;
een aanstelling voor 27 uur per week;
vaste werkdagen op maandag, woensdag en vrijdag;
een informele, ontspannen werksfeer in een enthousiast team van collega’s;
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
dagelijks met je collega’s genieten van een uitgebreide door Keizer Kliniek verzorgde, lunch, omdat hard werken
hongerig maakt!

Dit ben jij:
Je kunt niet wachten om onze nieuwe collega te worden omdat:










je in ieder geval inzetbaar bent op maandag, woensdag en vrijdag.
je houdt van afwisseling en diversiteit in je werkzaamheden;
je op zoek bent naar regelmatige werktijden in de dagdienst;
je zelfstandig bent in je keuzes en werkuitvoering, maar graag samenwerkt met collega’s van verschillende
disciplines voor het beste resultaat.
jouw dag geslaagd is als de zorgverlening optimaal is gecoördineerd, werkprocessen zijn afgestemd en alles tijdig en
professioneel is verlopen;
je blij wordt van het werken in een klein team met korte communicatielijnen;
je van nature initiatief en verantwoordelijkheid neemt;
je communicatief sterk bent en makkelijk contact maakt met al onze patiënten;
je een gediplomeerd recovery verpleegkundige bent met BIG-registratie en minimaal 2 jaar ervaring (bij voorkeur in
een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum).

Interesse?
Ben je enthousiast geworden en 27 uur per week inzetbaar op maandag, woensdag en vrijdag?
Zorg dat je er op tijd bij bent en solliciteer direct via de sollicitatiebutton op Indeed
De sollicitatieprocedure sluit zodra we onze nieuwe collega hebben gevonden, maar uiterlijk op 26 mei 2022.

Zo ziet de sollicitatieprocedure eruit
Nadat we jouw cv en motivatie hebben ontvangen, leren we elkaar beter kennen in een persoonlijk gesprek.
We nodigen je uit in onze kliniek in Voorschoten. Zo kun je de werksfeer proeven en kijken of onze manier van werken ook
goed bij jou past.
Bij wederzijds enthousiasme doen we je daarna een arbeidsvoorwaardenstel en hopen je snel als onze nieuwe collega te
verwelkomen.
Heb je vragen?
Heb je vragen over de inhoud van de functie? Bel dan naar Francisca van Rhoon, Operationeel Manager op 06-15277339 of
mail naar: fvanrhoon@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 sollicitaties@keizerkliniek.nl

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

M: sollicitaties@keizerkliniek.nl
W: www.keizerkliniek.nl

Zwaluwweg 2, 2251 MV Voorschoten

