
Wij, OCON Orthopedische kliniek, zijn een onderneming gestart in 2010 als onderaannemer van ZGT, en met ingang van 

1 januari 2019 een zelfstandig categoraal ziekenhuis voor beweegzorg (orthopedie en sportgeneeskunde). De afgelopen 

jaren hebben wij ons vergaand gespecialiseerd en optimaal geconcentreerd op de orthopedische, sportmedische- en 

traumatologische zorg voor onze patiënten: kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen bereikbaar. 

Patiënten worden bij ons op een gastvrije manier en in een moderne omgeving behandeld. 

Wij hebben een grote mate van aandacht voor de patiëntbeleving en bieden een prettige werkomgeving voor onze 

medewerkers. Initiatief en inbreng van de medewerkers wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

VACATURE
Anesthesie medewerker OCON
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De specialismen van  
OCON Orthopedische kliniek 

Ik ben Alejandro Castilla Carrasco en ben vlak na mij 

diplomering begonnen bij OCON als anesthesie medewerker. 

Meerdere collega’s verklaarden mij voor gek door vlak na de 

opleiding bij OCON te starten. Ik heb er geen moment spijt van 

gehad. Anesthesiologisch gezien biedt OCON alle uitdaging die ik 

zoek. De variatie in het werk is enorm. De ene dag sta ik bij een OK 

programma met kleinere orthopedische ingrepen, de volgende dag 

sta ik bij een uitgebreide wervelkolom ingreep met alle toeters en 

bellen als een arterielijn en een bloedtransfusiesysteem. Eenzijdig 

is het dus zeker niet, ook al heeft het een beetje dat imago.

Naast het werk op de OK ben ik reanimatie instructeur en mede 

verantwoordelijk voor 

materiaal beheer en inkoop 

van medische hulpmiddelen 

en apparatuur. Kortom: 

OCON is voor mij veelzijdig 

en uitdagend zowel in de OK 

als daarbuiten. 

Alejandro Castilla Carrasco 

Ik ben Jeannette Bauer en sinds 2014 ben ik werkzaam bij 

OCON als anesthesie medewerker. In 1991 heb ik mijn diploma 

gehaald voor de anesthesie en heb sindsdien als parttime 

anesthesie medewerker in meerdere ziekenhuizen gewerkt. 

Na meerdere fusies van ziekenhuizen te hebben meegemaakt 

met alle perikelen erom 

heen en steeds meer 

diensten te moeten doen 

met achterwachten, 

aanwezigheidsdiensten, 

sectio’s in de nacht etc. kreeg ik 

de behoefte om in een kleinere 

en overzichtelijke instelling te 

werken, waar ik mijn diensten 

van huis uit kan doen. Bij OCON kwam ik in een kleiner en zeer 

hecht team terecht, waar iedereen goed op elkaar ingewerkt is 

en waar iedereen zijn taken goed kan uitvoeren. Er is een grote 

bereidheid binnen het team elkaar te helpen met diensten ect. 

Saai is het in geen geval, we doen alle orthopedische ingrepen 

van artroscopieën tot grote revisies en wervelkolom chirurgie. We 

doen alle mogelijke soorten blokken, narcose met zo nodig lijnen, 

bloedtransfusiesysteem, buikligging ect. Het 

is zeer afwisselend. 

Als extra taken ben ik mede verantwoordelijk 

voor de dienstlijsten, de apotheek en ben de 

contactpersoon van de recovery. 

Kortom: ik werk sinds 7 jaar met zeer veel 

plezier bij OCON. 

Jeannette Bauer

Anesthesie medewerkers aan het woord

“De variatie 

in het werk 

is enorm.”



Jouw werkomgeving en functie
Als zelfstandig categoraal ziekenhuis opereren wij 100% 

ondanks alle corona beperkende maatregelen. Hiervoor zijn 

wij op zoek naar uitbreiding van ons team. 

Als anesthesiemedewerker bij OCON verricht je 

werkzaamheden met betrekking tot anesthesie tijdens 

orthopedische operaties. Dat betekent voor jou dat je 

anesthesie geeft van de kleinste operaties tot complexe 

wervelkolom/heup (revisie) chirurgie.

Je hebt bereikbaarheidsdiensten met een aanrijtijd van een 

uur, wat voor jou kan betekenen dat je tijdens je dienst niet 

in het ziekenhuis aanwezig hoeft te zijn. 

Je komt te werken in een zelfsturend team van 11 gedreven 

anesthesiemedewerkers, waarin ieder een eigen taak heeft. 

Je gaat werken met 6 gespecialiseerde anesthesiologen en 1 

Chef de Clinique anesthesioloog die zorg verlenen aan onze 

patiënten.

OCON is op zoek naar een

Anesthesie medewerker 
(24 uur per week)

Wie ben jij?
• Ben jij die nieuwe enthousiaste collega met een 

positieve en flexibele instelling? 

• Ben jij kritisch op jouw eigen functioneren?

• Ligt jouw focus op het continu verbeteren van 

processen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?
• Een enthousiast team, waar hard werken en plezier hand 

in hand gaan.

• Heerlijke verse bonen koffie tijdens de pauzes.

• De jaarlijkse OCON Experience.

• Ruimte voor ontwikkeling door het aanbieden van 

opleidingstrajecten, zowel op vakinhoudelijk gebied als 

op het gebied van persoonlijk leiderschap. 

• De arbeidsovereenkomst is voor de duur van één jaar, 

met de mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde tijd.

• Je salaris is ingedeeld in FWG 55 en bedraagt, afhankelijk 

van leeftijd en ervaring, minimaal € 2.882,- (FWG 55-0) 

en maximaal € 4.227,- (FWG 55-12) bruto per maand op 

basis van een fulltime dienstverband. 

Ben jij ervan overtuigd dat je een rol in ons leuke team kunt 

spelen? Dan willen we graag met je kennismaken!

Sollicitatieprocedure
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij je 

een dagdeel mee te lopen met ons team.

Deze dagen staan gepland op 21, 22 en 23 april.

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen, neem 

dan contact op met de heer I. Weijers, procescoach OK, 

via 06-42490765.

Heb jij interesse? Stuur dan jouw CV en motivatie uiterlijk 

vóór 19 april 2021 per mail naar i.weijers@ocon.nl, o.v.v. 

vacaturenummer OC21-007 t.a.v. de heer I. Weijers.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 

woensdag 28 april 2021. 


