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.

IC verpleegkundige(n) M/V
Aantal uren
Minimaal 24 en maximaal 36 uur per week.
Standplaats en locatie
Lelystad op loopafstand van NS station Lelystad centrum
De afdeling
De IC/CCU heeft momenteel de beschikking over 5 bedden, inclusief 2 beademingsplaatsen
(+1 calamiteiten bed met beademing), waar IC- en CCU patiënten worden verpleegd. De
intensivist is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid op de IC, de cardioloog op de
CCU.
De IC/CCU is volop in ontwikkeling. Momenteel wordt gezocht naar een duurzame
samenwerking met partners om de IC zorg binnen MC Zuiderzee te kunnen blijven borgen.
Functiebeschrijving
Als Intensive Care verpleegkundige heb je een uitdagende baan waarin je verantwoordelijk
bent voor de patiënten op de IC/CCU, waarbij een of meerdere vitale functies bedreigd zijn.
Je helpt mensen die in een levensbedreigende situatie verkeren en plant, coördineert en
evalueert de complexe zorg.
Ook is het begeleiden van patiënten en familie een belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden. Naast het dagelijkse werk participeer je in werkgroepen waarin je echt in
je ‘kracht wordt gezet’.
Naast het volgen van verplichte scholingen is er ruimte voor individuele scholing waardoor
jij je als professional ontwikkelt en tevens bijdraagt aan een nog betere kwaliteit van zorg
voor onze patiënten.
Samenwerking en collegialiteit zijn belangrijk in ons hechte team.
Selectiecriteria
Wij zoeken enthousiaste, stressbestendige en professionele collega’s die beschikken over:
- diploma verpleegkundige aangevuld met de specialistische vervolgopleiding IC/CCU;
- geldige BIG-registratie;
- het vermogen om de spil in de coördinatie van de zorg rondom de patiënt te zijn;
- werkervaring (is een pré);
- doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen, goede communicatieve vaardigheden;
- een flexibele instelling en je bent een teamspeler;
- kennis van klinisch redeneren (pré);
- het certificaat van de ALS provider course of je bent bereid om deze cursus te volgen;
- de bereidheid om alle diensten te draaien (24/7).
Ook als je in de beginfase van je loopbaan als IC verpleegkundige zit nodigen we je van
harte uit om te solliciteren!
Salaris
Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 55, maximaal € 3.840,- bruto per maand bij fulltime
(36 uur per week), afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
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Vacat ure
Inlichtingen
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lia Verheul,
waarnemend hoofd IC/CCU, via telefoon 06-48139973.
Sollicitatie
Via e-mail, inclusief motivatiebrief en CV, naar solliciteren@mcgroep.com, onder vermelding
van 17L078.
Sluiting respons
Nader te bepalen.
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