
 

 

Park Medisch Centrum & Parkkliniek zoekt per direct een enthousiaste student(e) (flexibel)  
 
Ben jij een enthousiaste en representatieve student(e) die op zoek is naar een mooie bijbaan bij 
één van de beste klinieken in Nederland? Dan is deze vacature wellicht op jouw lijf geschreven. 
Binnen Park Medisch Centrum & Parkkliniek hebben we per direct de vacature werkstudent 
student(e) flexibel open staan. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van 
ons team waar nodig. Zo help je bijvoorbeeld bij het aanvullen van de opslag, help je in de tuin en 
zorg je dat koffie ruimtes netjes zijn. 
 
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 6 bedden en 22 patiëntkamers waar patiënten zowel in 
dagbehandeling als in klinische opname kunnen verblijven. 
 
Takenpakket 
1) Opslag aanvullen. 
2) Koffie corners netjes houden. 
3) Tuin bijhouden. 
4) Andere diverse adhoc klusjes waar ons team hulp bij nodig heeft. 
 
Functieprofiel 
· Onze voorkeur gaat uit naar een student(e) van bijvoorbeeld een hogeschool. 
· Je bent zelfstandig en initiatiefrijk. 
· Je weet van aanpakken en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
· Je kunt zelfstandig te werk gaan maar je functioneert ook goed in team verband. 
· Je bent oplossingsgericht en denkt mee over verbetering. 
· Je bent een aantal dagen / dagdelen per week beschikbaar (de functie is zeer flexibel in te vullen 
in overleg). 
 
 
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. 
 
 
Jouw brief met recent curriculum vitae kan gemaild worden naar solliciteren@parkmc.nl. 
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