VACATURE
Anesthesiemedewerker OCON
OCON Orthopedische- en Sportmedische kliniek is een zelfstandig categoraal ziekenhuis voor beweegzorg. De afgelopen
jaren hebben wij ons verregaand gespecialiseerd en optimaal geconcentreerd op de orthopedische, sportmedische- en
traumatologische zorg voor onze patiënten: kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen bereikbaar.
We ontvangen onze patiënten in een moderne omgeving, op een gastvrije manier waarbij we graag persoonlijke zorg
op maat geven. Met deze grote mate van aandacht voor patiëntbeleving zijn we onderscheidend en hebben we in 2021
wederom een plek in de top 10 van Zorgkaart Nederland behaald.
Ook voor onze medewerkers zijn we onderscheidend. We bieden een unieke en prettige werkomgeving, waar er ruimte is
om jezelf te zijn en vanuit je hart te werken. Jouw initiatief en inbreng wordt gestimuleerd en gewaardeerd.

Anesthesiemedewerkers aan het woord
Jeannette Bauer

Alejandro Castilla Carrasco

Anesthesiemedewerker bij OCON sinds 2014

Anesthesiemedewerker bij OCON sinds 2010

“Ik was op zoek
naar stabiliteit.
Dat vond ik
bij OCON”

“Ik heb in meerdere ziekenhuizen

“Vlak na mijn diplomering ben ik bij OCON begonnen als

als anesthesiemedewerker

anesthesiemedewerker. Meerdere studiegenoten verklaarden

gewerkt. Achterwachten.

mij voor gek. Ik heb er geen moment spijt van gehad.

Aanwezigheidsdiensten. Sectio’s

Anesthesiologisch gezien biedt OCON alle uitdaging die ik zoek.

in de nacht. Ik was op zoek naar

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

stabiliteit. Dat vond ik bij OCON.

programma met kleinere orthopedische ingrepen. De volgende dag
sta ik bij een uitgebreide wervelkolomingreep met alle toeters en

Ik kwam in een kleiner en hechter

bellen als een arterielijn en een bloedtransfusiesysteem. Eenzijdig

team terecht. We zijn goed op

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

elkaar ingespeeld. Iedereen kent
zijn taken. En de grote bereidheid binnen het team om elkaar te

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

helpen met diensten is een verademing. De orthopedische zorg

verantwoordelijk voor materiaalbeheer en inkoop van medische

saai? In geen geval. We doen álle orthopedische ingrepen. Van

hulpmiddelen en apparatuur. OCON is voor mij veelzijdig en

artroscopieën tot grote revisies en wervelkolomchirurgie. Ook

uitdagend. Zowel in de OK als daarbuiten.”

doen we alle mogelijke soorten blocken, narcose met zo nodig
lijnen, bloedtransfusies, buikligging. Het is zeer afwisselend.
Mijn extra taken maken het werk nog veelzijdiger. Ik ben
medeverantwoordelijk voor de dienstlijsten, de apotheek en ben
contactpersoon van de recovery. Kortom: ik werk al 7 jaar met
zeer veel plezier bij OCON.”

OCON is op zoek naar een

Anesthesiemedewerker
(24-36 uur per week)
Jouw werkomgeving en functie

Wat bieden wij jou?

Als anesthesiemedewerker bij OCON verricht je

•

werkzaamheden met betrekking tot anesthesie tijdens

Een enthousiast team. Hard werken en plezier gaan hand
in hand.

orthopedische operaties. Van laag tot hoog complexe

•

Heerlijke verse bonenkoffie tijdens de pauzes.

orthopedische chirurgie.

•

Jaarlijks een supergezellige kerstborrel. Een
onvergetelijke zomerborrel. En de dag waar alle collega’s

Het anesthesieteam bestaat uit 11 gedreven

ieder jaar naar uitkijken: de OCON Experience. Een dag

anesthesiemedewerkers, 6 anesthesiologen en 1 Chef

gericht op de persoonlijk ontwikkeling van medewerkers,

de Clinique. Samen verlenen we optimale zorg aan onze

ontspanning, gezelligheid en samenzijn.

patiënten.

•

Lease een fiets via ‘ Lease a Bike’

•

Opleidingstrajecten. Vakinhoudelijk of persoonlijk. Jouw
eigen behoefte hierin staat centraal.

•

Salaris ingedeeld in FWG 55, CAO ziekenhuizen.

Bereikbaarheidsdiensten zonder in het
ziekenhuis aanwezig te zijn? Dat kan bij OCON!
Want wij hebben een aanrijtijd van een uur.

Sollicitatieprocedure
Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij je
een dagdeel mee te lopen met ons team.
Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen?

Wie ben jij?
Jij bent die leuke collega met een positieve uitstraling.

Neem dan contact op met de heer I. Weijers,
procescoach OK, via 06-42490765.

En natuurlijk ben je professioneel. Flexibel. Je durft
verantwoording te nemen om de veiligheid van de patiënt
te waarborgen. Want de zorg voor onze patiënten is het
allerbelangrijkst.
En natuurlijk ben je in het bezit van een diploma
anesthesiemedewerker.
Herken jij jezelf hierin? Dan pas jij perfect binnen ons
hechte team!

Heb jij interesse?
Stuur dan jouw CV en motivatie per mail naar
i.weijers@ocon.nl, o.v.v. vacaturenummer OC21-010

