Vacat ure
MC Groep met locaties in Lelystad en Emmeloord en poliklinieken in Dronten en Urk, is een
klantgerichte organisatie die de belangen van haar patiënten voorop zet. Met de ervaren
professionals van MC Groep is de patiënt verzekerd van snelle diagnostiek en een goede
behandeling. Wat we doen, doen we goed en snel.

Endoscopieverpleegkundige

Aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Aantal uren
32 uur per week.
Standplaats en locatie
Lelystad.
Functiebeschrijving
Als endoscopieverpleegkundige assisteer jij de scopiërende specialisten bij onderzoek en/of
behandeling. Verder omvat de functie het begeleiden van patiënten tijdens de voorbereiding
en de uitvoering van het onderzoek en de behandeling, het geven van nazorg en het
verzorgen van apparatuur, instrumentarium en materialen. Er wordt een actieve bijdrage
gevraagd en verwacht bij het deelnemen aan diverse afdelingsgebonden activiteiten op het
gebied van kwaliteitsbeleid, protocollering, het geven van klinische lessen en verdere
ontwikkeling van de afdeling.
Selectiecriteria
Wij zoeken een enthousiaste, professionele en stressbestendige collega die beschikt over:
 diploma verpleegkundige niveau 4 of HBO-V;
 diploma endoscopieverpleegkundige of bereid tot volgen van de opleiding;
 bereidheid tot het doen van oproepdiensten en binnen 30 minuten aanwezig kunnen
zijn in het ziekenhuis;
 het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;
 ervaring met bronchoscopie onderzoeken is een pre;
 bereidheid tot het volgen van de opleiding tot bronchoscopieverpleegkundige;
 technisch inzicht.
Salaris
Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 50, afhankelijk van opleiding en ervaringsjaren.
Inlichtingen
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw
Rachel Polinder, coördinator scopiecentrum, via telefoonnummer 06-14309837 of mevrouw
Jolanda Steijn, coördinator scopiecentrum, via telefoonnummer 06-14309852
Sollicitatie
Via e-mail, inclusief CV en motivatiebrief, naar solliciteren@mcgroep.com onder vermelding
van vacaturenummer 18L044.
Sluiting respons
Nader te bepalen

MC Zuiderzee
Postbus 5000
8200 GA Lelystad
tel. (0320) 27 19 11

MC Emmeloord
Postbus 5000
8300 GA Emmeloord
tel. (0527) 63 76 37

MC Dronten
Het Zwarte Water 77
8253 PD Dronten
tel. (0320) 27 10 10

