ANESTHESIEMEDEWERKER

Ben jij een deskundige anesthesiemedewerker en wil je graag in een OK-complex werken
met een gezonde dynamiek en een prettige werksfeer?
SAMENVATTING

Altijd al willen meebouwen aan een nieuw ziekenhuis? Je eigen ideeën samen met je collega’s tot
een succes willen maken? Dat kan bij het internationaal gerenommeerde ACIBADEM International
Medical Center, welke haar deuren heeft geopend sinds 1 mei 2017 bij Amsterdam Sloterdijk.
Nationale en internationale patiënten wachten op jou in een modern diagnostisch en operatief
centrum. Wij bieden onderscheidend werk binnen een uniek zorgconcept, meer patiëntcontact en
vooral veel werkplezier.

DE FUNCTIE
Ben jij een deskundige anesthesiemedewerker en wil je graag in een OK complex werken met een
gezonde dynamiek en een prettige werksfeer? Je houdt je bezig met het onderhoud van
hulpmiddelen en anesthesieapparatuur en het in gereedheid brengen daarvan. Samen met de
anesthesioloog geef je uitvoering aan het anesthesiologische beleid (algehele anesthesie en
regionale anesthesie/blokken). Je begeleidt en bewaakt de patiënt voor, tijdens en na de operatie en
verzorgt de verslaglegging hiervan. Het operatiekamer complex in Amsterdam wordt geheel
verbouwd. Er wordt onder andere een verpleegafdeling, recovery en 2 hyper moderne operatiekamers
bijgebouwd.
Binnen het operatiekamer complex heb je veel mogelijkheden. Als anesthesiemedewerker lever je
continu de beste zorg aan onze patiënten. Veiligheid en kwaliteit staan daarbij voorop. Jij hebt de
opleiding tot Anesthesiemedewerker afgerond, bij voorkeur aangevuld met minimaal 1 jaar
werkervaring. Je houdt je staande in een technische en complexe omgeving en bent uitstekend
bestand tegen stressvolle situaties. Ook ben je in staat adequaat in te spelen op veranderende
omstandigheden en je kunt daadkrachtig optreden. Je ontwikkelt je graag: neemt deel aan
congressen, symposia, klinische lessen, bij- en nascholing om actuele ontwikkelingen in relatie met
je eigen beroep te volgen.

PROFIEL

Je bent gemotiveerd, proactief en bent in het bezit van een CZO diploma Anesthesiemedewerker.
Daarbij stel je de patiënt centraal, streef je steeds naar de beste kwaliteit van werken en denk je
graag mee over verbeteringen en ontwikkelingen. Wij zoeken een professionele, collegiale,
stressbestendige en servicegerichte collega die goed op de hoogte is van ontwikkelingen in het
vakgebied en dat ook graag wil delen met collega’s.

ARBEIDSVOORWAARDEN
•

Salaris op basis van huidige CAO ziekenhuizen. Op basis van opleiding en ervaring.

SOLLICITEREN?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar solliciteren@acibademimc.com. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met mevr. S. Perk, Operational Assistant: 06-15883528. Van alle nieuwe
medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG)
gevraagd.

