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.

Gipsverbandmeester
t.b.v. gipskamer

Aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband
Aantal uren
36 uur per week.
Standplaats en locatie
Lelystad.
Functiebeschrijving
Je takenpakket bestaat uit het aanbrengen, controleren en verwijderen van diverse
verbanden die (im)mobilisatie, ondersteuning of correctie van een deel van het lichaam tot
doel hebben. Je werkt nauwkeurig samen met medewerkers van verschillende disciplines,
zoals chirurg, orthopeed, een orthopedische schoenmaker, plastische chirurg en
medewerkers van OK. Daarnaast het coördineren van taken op de gipskamer.
Ook lever je een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van optimale
kwaliteit van zorg. Het is eveneens jouw taak om materialen zorgvuldig te beheren, bij te
dragen aan de bedrijfsvoering en een administratie bij te houden.
De gipsverbandmeester heeft spreekuur in Lelystad, Emmeloord en Dronten.
Selectiecriteria
Wij zoeken een enthousiaste, professionele en stressbestendige collega die beschikt over:
- Gediplomeerd en ervaren gipsverbandmeester die een diploma HBO-V,
verpleegkundige A of fysiotherapie bezit;
- ruime kennis van en inzicht in de met de ziektebeelden en trauma’s samenhangende
behandelprocessen aan het steun- en bewegingsapparaat;
- uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden in combinatie met een
klantgerichte en flexibele instelling;
- de eigenschap om zelfstandig en in teamverband te werken;
- gerichte werkervaring is een pré;
- kennis van en ervaring met het werken met geautomatiseerde systemen (waaronder
Xcare).
Salaris
Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 55, maximaal € 3774,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (36 uur per week), afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
Inlichtingen
Ineke Spanjer, afdelingsmanager, telefoonnummer 06-48139881
Sollicitatie
Schriftelijk, bij voorkeur via het online sollicitatieformulier, inclusief CV, of via e-mail naar
solliciteren@mcgroep.com, onder vermelding van vacaturenummer 16L077.
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

