Continentieverpleegkundige
SAMENVATTING
Altijd al willen werken in een nieuw medisch center? Je eigen ideeën willen inbrengen? Dat kan bij het
internationaal gerenommeerde Acibadem International Medical Center, welke haar deuren heeft
geopend sinds 1 mei 2017 bij Amsterdam Sloterdijk. Omdat wij groeien zijn wij op zoek naar een
nieuw junior teamlid voor onze afdeling Urologie.
WERKZAAMHEDEN
De polikliniek Urologie is een dynamische afdeling. Het team van de polikliniek Urologie bestaat uit
een vakgroep van twee urologen, verpleegkundigen en doktersassistenten die samen werken aan een
hoge kwaliteit van patiëntenzorg. Jij gaat:
•
•
•
•

samen met je collega’s de verantwoordelijkheid dragen voor de totale verpleegkundige zorg
op de polikliniek;
enerzijds het spreekuur van de uroloog begeleiden en assisteren bij kleine verrichtingen en
anderzijds zelfstandig het verpleegkundig spreekuur voeren en verricht je urologische
handelingen;
de patiënt - door jouw ruime ervaring en kennis op urologisch gebied - de patiënt tijdens het
telefonisch spreekuur te woord staan en advies te geven;
de werkdagen worden volgens rooster flexibel ingedeeld.

PROFIEL
• je bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige en BIG-geregistreerd;
• je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in het specialisme urologie;
• je bent enthousiast, klantvriendelijk en collegiaal;
• je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken en je kunt goed omgaan met een hoge
werkdruk en onverwachte situaties;
• je beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
• daarnaast vindt je het heel leuk om een bijdrage te leveren aan alle vernieuwingen en
veranderingen op de polikliniek en hebt hierin een proactieve houding.
WAT BIEDEN WIJ?
• Een arbeidsovereenkomst van 24 uur voor 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.
• Beloning conform CAO Ziekenhuizen. De inschaling geschiedt aan de hand van opleiding en
ervaring.
SOLLICITEREN
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar solliciteren@acibademimc.com. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met mevr. H. Yucesoy, HR: 020-2388184. Van alle nieuwe medewerkers wordt
voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

