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.

Neurologie verpleegkundige m/v
t.b.v. Cluster Beschouwend

Aa n st e llin g v o o r be pa a lde t ijd u it z ic ht o p v erle ng in g
Aantal uren en locatie
24-36 uur per week te Lelystad.
Cluster en afdeling
Het cluster bestaat uit afdelingen Interne geneeskunde met chemo unit, Longgeneeskunde
en Neurologie. De afdeling Neurologie heeft de beschikking over een stroke-unit waar
patiënten met een CVA worden behandeld en waar tevens mogelijkheden zijn voor
trombolyse-behandeling.
Functiebeschrijving
De functie houdt in dat je zorg aan patiënten met een neurologische aandoening
coördineert, plant en uitvoert. Daarbij heb je professionaliteit en kwaliteit hoog in het
vaandel staan en denk je graag mee in hoe de kwaliteit van zorg en zorgbeleving te
vergroten. Je werkt daarbij als zelfstandig verpleegkundige binnen een multidisciplinair
team. Je wordt aangenomen voor het gehele cluster beschouwend en in basis ingepland op
afdeling Neurologie.
Selectiecriteria
Wij zoeken een enthousiaste, stressbestendige en professionele collega die beschikt over:
- diploma verpleegkundige MBO-V/ HBO-V met specialisatie Neurologie of bezig met de
opleiding tot Neurologieverpleegkundige;
- geldige BIG-registratie;
- bereidheid om in teamverband te werken en alle diensten te draaien;
- relativeringsvermogen, flexibiliteit, collegialiteit, goede sociale vaardigheden en je weet
van aanpakken;
- de drive om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de afdeling.
Salaris
Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 45, maximaal € 3.072,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (36 uur) afhankelijk van ervaringsjaren.
Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique van Wijngaarden,
afdelingsmanager Beschouwend, via telefoonnummer 06-18188301.
Sollicitatie
Via e-mail, inclusief motivatiebrief en CV, naar solliciteren@mcgroep.com, onder vermelding
van vacaturenummer 18L029.
Sluiting respons
31 oktober 2018.

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

