Park Medisch Centrum & Parkkliniek zoekt een Hoofd Verpleging (16-24 uur per
week)
Ben jij een enthousiaste en getalenteerde verpleegkundige met leidinggevende
ervaring die op zoek is naar een nieuwe uitdaging bij één van de beste klinieken
in Nederland? Dan is deze vacature wellicht op jouw lijf geschreven. Binnen Park
Medisch Centrum & Parkkliniek hebben we de vacature Hoofd Verpleging open
staan (2 a 3 dagen per week) waarbij je leiding geeft aan 23 verpleegkundigen,
afdelingssecretaresse, ondersteunend personeel alsmede aanwezige stagiaires
en 30 opnameplaatsen overziet (klinisch en dagbehandeling).
Bedrijfsprofiel
Park Medisch Centrum & Parkkliniek is een Zelfstandig Behandelcentrum voor
Orthopedische chirurgie, Neurochirurgie en Plastische chirurgie. Kenmerkend voor
Park Medisch Centrum & Parkkliniek is dat zij inspeelt op de wensen van de generatie
van nu. Er wordt gewerkt met korte wachttijden en persoonlijke begeleiding. Alles wordt
in werking gesteld om de patiënt op de meest kwalitatieve manier te informeren en te
begeleiden.
Park Medisch Centrum & Parkkliniek beschikt over 3 ultra moderne klasse 1
operatiekamers en 1 poliklinische OK, een verkoeverkamer met 7 bedden en een
verpleegafdeling met 30 bedden waar patiënten zowel in dagbehandeling als in
klinische opname kunnen verblijven.
Werkomgeving
Het verpleegkundig team bestaat momenteel uit 23 verpleegkundigen. Ons huidig
medisch specialistisch team bestaat uit orthopeden, neurochirurgen en plastisch
chirurgen. Daarnaast is er een team zeer ervaren anesthesisten, die allen parttime
verbonden zijn aan onze kliniek. Park Medisch Centrum & Parkkliniek werkt zeer nauw
samen met andere ziekenhuizen en ZBC´s uit de omgeving.
Takenpakket
Leidinggeven aan de afdeling
1) Je geeft zichtbaar leiding aan medewerkers van de afdeling.
2) Je coacht, informeert en instrueert medewerkers.
3) Je coördineert werkprocessen en samenwerkingen; je houdt toezicht op
onderlinge afstemming.
4) Je leidt werkoverleg en draagt zorg voor een adequate informatievoorziening
aan medewerkers.
5) Je draagt zorg voor een efficiënte werkplanning.
6) Je bent goed aanspreekbaar voor familie en naasten van patiënten.
7) Je draagt zorg voor een goede afstemming met andere collega´s en afdelingen.

Meewerken binnen het primair proces
1) Je verricht deels voorkomende taken binnen het zorg- cq
dienstverleningsproces.
2) Je stelt kwaliteit en gastvrijheid in de zorg- cq dienstverlening centraal.
3) Je houdt actief wijzigingen en ontwikkelingen binnen je vakgebied bij.
4) Je hebt een voorbeeldfunctie naar andere medewerkers.
5) Je stelt je flexibel op als de omstandigheden daar om vragen.
Uitvoeren van het P&O beleid
1) Je draagt verantwoordelijkheid voor een actieve verzuimbegeleiding van zieke
personeelsleden.
2) Je voert jaargesprekken, functionerings- en beoordelings- gesprekken uit met
het team.
3) Je bent verantwoordelijk voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve
personeelsbezetting.
4) Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het opleidings- en stagebeleid.
Kwaliteit & Veiligheid
1) Je draagt zorg voor een adequaat kwaliteitsbeleid en een zorgvuldige naleving
daarvan binnen de afdeling.
2) Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een actief (patiënt)
veiligheidsbeleid.
3) Je draagt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van transparante
richtlijnen / protocollen.
4) Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en efficiënte inzet van binnen de
afdeling gebruikte middelen en apparatuur.
5) Je hebt een signalerende functie ten aanzien van (patiënt)veiligheid richting
directie.
Functieprofiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een verpleegkundige (BIG-geregistreerd) met aantoonbare
leidinggevende ervaring en je hebt een HBO opleiding op zak.
Je hebt kennis van de structuur en de organisatie van de gezondheidszorg.
Je hebt kennis van het ziekenhuismanagement en de wetgeving die daar bij
hoort.
Je bent flexibel en je kunt snel schakelen en prioriteren.
Je kunt zelfstandig te werk gaan en je handelt betrouwbaar en integer.
Je bent professioneel en je hebt overtuigingskracht.
Je beschikt over goede sociale vaardigheden en je weet hoe je een team moet
motiveren.
Je beschikt over een goede dosis doorzettingsvermogen en een sterke
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
Je verplaatst je gemakkelijk in de patiënt en hebt een kalme en overtuigende
instelling.
Je bent oplossingsgericht en voortdurend opzoek naar verbeteringen van
bestaande werkwijzen.

Wij bieden
•
•
•
•

Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Mogelijkheid om deel uit te maken van een succesvol team van jonge,
ambitieuze collega’s.
Een prettige werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheden.
Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Jouw brief met recent curriculum vitae kan gemaild worden naar pz@parkmc.nl. Het
natrekken van referenties maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Angelique
Borst, directeur bedrijfsvoering of met Astrid Stinis, directiesecretaresse : 0104361537.

