
Ons verhaal 
Gewoon goed zorgen voor mensen. Daar draait voor ons alles 

om en dat is de basis van ons werk. Gaan en staan waar de 

patiënt dat wil. Zonder beperkingen. Dat is echte vrijheid.

We zijn in 2010 opgericht met een hoge ambitie. De 

beweegzorg iedere dag nog beter maken. Eén van de 

belangrijkste randvoorwaarden voor dit alles is plezier. 

Gewoonweg lol hebben in je werk. We tonen lef, zetten net 

dat stapje extra. De persoonlijke benadering en topservice van 

een zelfstandige kliniek, gecombineerd met het veilige vangnet 

van een ziekenhuisomgeving. Dat maakt OCON zo succesvol en 

uniek.  

Wie zijn wij?
Het team waarin je komt te werken bestaat uit een mooie 

mix van jong & oud. Onze verpleegkundigen zijn ambitieus, 

lief en geduldig. Persoonlijke zorg is bij ons net zo belangrijk 

als medische zorg. Serieus en professioneel natuurlijk. En ook 

humor en gezelligheid kom je tegen bij OCON. 

Wat ga je doen?
Je coördineert de patiëntenzorg en de organisatie daar omheen. 

Je werkt vanuit je hart en je bent flexibel inzetbaar.

Binnen OCON wordt de anesthesiologische zorg volledig 

geïntegreerd in de hoogwaardige beweegzorg. Op de afdeling 

zie je deze samenwerking terug in alles. We hebben 53 bedden, 

waarvan er 2 gebruikt worden voor PACU-opvang. Je werkt 

nauw samen met onze afdelingssecretaresses en het culinair 

team. Je komt te werken in een moderne omgeving. Fris, 

ruimtelijk en comfortabel.

Wie ben jij?
Je bent in het bezit van het diploma verpleegkundige MBO-V 

of HBO-V. Je hebt minimaal één jaar werkervaring, bij voorkeur 

op een afdeling chirurgie of orthopedie in een ziekenhuis. 

Affiniteit van orthopedische patiënten is een must.

Word je blij van deze vacature? Stuur ons dan je CV en 

motivatie. We zijn benieuwd wat jouw toegevoegde waarde 

voor ons en onze patiënten kan zijn.

Wat wij bieden?
We bieden je de mogelijkheid om zes maanden te werken voor 

onze prachtige organisatie. Bij een goede klik is er daarna ruimte 

om je een contract voor onbepaalde tijd te geven. 

Tijdens je werkdag staat er heerlijke bonenkoffie voor je klaar. 

En wij hebben jaarlijks een supergezellige kerstborrel. Een 

onvergetelijke zomerborrel. En onze OCON experience. Een 

dag gericht op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

Ontspanning, gezelligheid en samenzijn staat hier voorop. 

Je kunt zo snel mogelijk beginnen.  Je werkt minimaal 24 uur 

(66,67%) en maximaal 36 uur (100%) per week. Jouw salaris is 

ingedeeld in FWG 45 en bedraagt, afhankelijk van je ervaring, 

minimaal €2,554,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband. De CAO ziekenhuizen is van toepassing.

Voorwaarde voor aanstelling is dat je voldoende beschermd bent 

tegen Hepatitis B en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt 

voorleggen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met de door jou aanleverde informatie. De 

NVP-sollicitatiecode is voor ons leidend. Voor meer informatie over 

de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt en jouw 

rechten aangaande deze gegevens, verwijzen wij naar ons privacy 

statement.

Sollicitatieprocedure
Wij hebben deze vacature geplaatst op 24 november 

2022. Stuur je sollicitatie (uitsluitend per mail) 
vóór 8 december a.s. naar j.jonker@zgt.nl onder 

vermelding van vacaturenummer OC22-18, ter attentie 
van Jessica Nijenhuis-Jonker, HR medewerker OCON.

Wanneer je vragen hebt over de vacature kun je bellen 
met Hermien Rodijk, procescoach klinische afdeling. 

Zij kan je meer informatie geven. Ze is te bereiken op 
maandag, dinsdag of donderdag op telefoonnummer 088 

708 3749. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
donderdag 15 december, tijd nader te bepalen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet 
op prijs gesteld.

VACATURE

Voor onze klinische afdeling zijn wij op zoek naar

Verpleegkundigen (24 - 36 uur)


