
Wij zijn op zoek naar 

Recovery 

verpleegkundigen

(20 - 36 uur)

OCON Orthopedische- en Sportmedische kliniek is een 
zelfstandig categoraal ziekenhuis voor beweegzorg 
(orthopedie en sportgeneeskunde). De afgelopen jaren 
hebben wij ons verregaand gespecialiseerd en optimaal 
geconcentreerd op de orthopedische en sportmedische 
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 vorig jaar, net als het 
jaar voor, een plek in de top 10 van Zorgkaart Nederland 
behaald. Hiernaast zijn we ook voor onze medewerkers 
onderscheidend. We bieden onze collega’s een unieke en 
prettige werkomgeving, waar er ruimte is om jezelf te zijn, 
je talent in te zetten en te ontwikkelen en vanuit je hart 
te werken. Initiatief en inbreng van medewerkers uit de 
verschillende teams op de werkvloer wordt gestimuleerd en 
gewaardeerd.

Jouw werkomgeving en functie
Als recovery verpleegkundige bij OCON verricht je 
werkzaamheden op de holding en recovery van onze 
dagbehandeling en daarnaast holding werkzaamheden van het 
reguliere OK complex. Dit betekent voor jou een dynamisch 
proces met verschillende werkzaamheden.

Je komt te werken in een zelfsturend team, bestaande uit 
13 enthousiaste recovery verpleegkundigen. Tevens werk je 
intensief samen met 7 anesthesiologen.

De werkdagen van het recovery team zijn van maandag t/m 
vrijdag van 07.00 - 15.30 uur of van 08.30 - 17.00 uur.

Als team dragen we gezamenlijk de verantwoording om 
weekenddiensten en diensten tijdens feestdagen op te lossen. 
Dit houdt in dat je hiervoor bereikbaar bent tussen 08.00 en 
18.00 uur met een aanrijtijd van 1 uur. 

Wie ben jij?
• Ben jij diegene die snel kan schakelen en ook nog eens 

positief, enthousiast en flexibel is?
• Ben jij daarnaast gastvrij, vriendelijk en een echte 

teamplayer?
• En ben je in het bezit van een diploma recovery 

verpleegkundige of IC verpleegkundige en heb je affiniteit 
met orthopedische ingrepen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij jou?
• Een enthousiast team waarin fijn gewerkt wordt.
• De jaarlijkse OCON Experience.
• Ruimte voor ontwikkeling door het aanbieden van 

opleidingstrajecten, zowel op vakinhoudelijk gebied als op 
het gebied van persoonlijk leiderschap.

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, met de 
mogelijkheid tot verlenging naar onbepaalde tijd.

• Je salaris is ingedeeld in FWG 55. 
 

Heb jij het in je vingers, 
en kun jij je beste beentje voorzetten? 

Draai je je hand er niet voor om, 
en heb je iets snel onder de knie?

Zet jij je schouders eronder, 
maar krijg je het niet snel op de heupen?

Kun je met bovenstaande goed uit de voeten?. 
Dan hebben wij een leuke baan voor je, 

waarbij jij je handen uit de mouwen kunt steken!

 

Sollicitatieproceure
Ben jij ervan overtuigd dat je een rol in ons 
leuke team kunt spelen? Dan willen we graag 
met je kennismaken! Als onderdeel van de 
sollicitatieprocedure vragen wij je een dagdeel mee 
te lopen met ons team.

Heb je naar aanleiding van deze vacature nog 
vragen? Neem dan contact op met de heer I. Weijers, 
procescoach OK, via 06-42490765.

Wij vragen je om jouw CV en motivatie vóór 
maandag 16 mei a.s. onder vermelding van het 
vacaturenummer OC22-07 per mail op te sturen naar 
j.jonker@zgt.nl, t.a.v. de heer I. Weijers, procescoach 
OK. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 20 mei.
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