Park Medisch Centrum & Parkkliniek zoekt OK assistent(e) flex
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.
Ter versterking van onze afdeling OK zijn wij op zoek naar een gediplomeerd OK assistent(e). Ben jij
een teamplayer, aanpakker en weet je het vertrouwen van patiënten voor je te winnen? Kom ons team
van professionals versterken! De sfeer is uitstekend, professioneel en collegiaal.
Talenten en vaardigheden
Als OK assistent(e) is geen dag hetzelfde. Wisselen van programma, een andere operatiekamer, een
programma dat uitloopt. Je moet daarom flexibel en stressbestendig zijn. In die hectiek zijn jouw sociale
voelsprieten erg belangrijk. Jij bent in staat om snel in te schatten wat de patiënt nodig heeft en op een
fijne manier samen te werken met collega’s.
Hoogwaardige zorg staat altijd op nummer 1 en binnen het OK team zorg je voor het verstrekken van
perioperatieve zorg conform richtlijnen zodat de ingreep voor de patiënt zo aangenaam mogelijk wordt
gemaakt.
Dagelijks blijf je bijleren want je overlegt regelmatig met alle medische en ondersteunende afdelingen
waarbij intensief contact wordt onderhouden met de verpleegafdeling betreffende de uitwisseling van
patiënt informatie en operationele processen rondom de ingreep.
Wat ga je doen?
Als OK assistent(e) assisteer je bij alle voorkomende ingrepen.
In onze geavanceerde kliniek komen we optimaal tegemoet aan de wensen van patiënten met
behandelingen volgens de beste medische behandelingsmethoden gecombineerd met een persoonlijke
individuele benadering. Wij onderscheiden ons door deze patiëntgerichte benadering met deskundige
medewerkers met een laagdrempelige communicatie met patiënten en onderling.
Je draagt zorg voor de bescherming van de privacy en het geestelijk en lichamelijk welzijn van de
patiënt gedurende het gehele operatieve zorgproces. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
klaarzetten van de juiste benodigdheden voor een operatie aan de hand van protocollen. Uiteraard
biedt Park Medisch Centrum de nodige cursussen en trainingen zodat jij je altijd kunt blijven verbeteren
en kunt groeien in jouw positie.
Bij alles wat je doet, heb jij ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid in gedachten. Net als de wettelijke
bepalingen waar jouw werk aan moet voldoen plus de normen en richtlijnen van jouw beroepsgroep.
Ook deel je jouw ervaring graag met collega’s en leerlingen die bij ons worden opgeleid.

Om als OK assistent(e) bij Park Medisch centrum & Parkkliniek te werken:
• Afgeronde OK-assistent opleiding (Nederland erkend).
• Goede contactuele eigenschappen.
• Klantgerichtheid en een goed inlevingsvermogen.
• Adequaat kunnen handelen en snel beslissingen kunnen nemen.
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• Een positieve en flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit.
Waar ga je werken?
Door nauw samen te werken met patiënten, huisartsen in de regio en andere ziekenhuizen en
zorgaanbieders, maakt het Park Medisch Centrum & Parkkliniek de belofte van hoogwaardige medischspecialistische zorg dagelijks waar. Volgens Elsevier en zorgkaart Nederland behoren wij al enkele
jaren tot de beste klinieken van Nederland op het gebied van Orthopedische chirurgie, Neurochirurgie
en Plastische chirurgie.
Als OK assistent(e) bieden wij je een uitdagend werkklimaat. Naast het eigen team werk je samen met
de anesthesie medewerkers, medisch specialisten, arts-assistenten en verkoever verpleegkundigen.
Onze kliniek is kleinschalig. Daardoor zijn er korte communicatielijnen en krijg je de kans om
zelfstandig je functie invulling te geven.
Wat bieden wij?
Wij zijn op zoek naar flexibele werknemers. Wij bieden veel mogelijkheden om de functie op
verschillende manieren in te delen. Heb jij de wens om op onze operatiekamer te staan op wisselende
tijden naast je andere werkzaamheden ? We vinden samen een passend schema.
Het salaris is markt conform. Daarnaast bieden wij diverse scholingsmogelijkheden.
Om er zeker van te zijn dat jij de juiste keuze maakt, bieden wij jou de kans een dagdeel mee te lopen
op onze OK.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo snel mogelijk door een mail te sturen met een motivatiebrief en
CV naar pz@parkmc.nl t.a.v. Daniëlle Braam HR manager. De procedure sluit bij voldoende reacties.
Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs zal (deels) onderdeel uitmaken van de
selectieprocedure.

