Park Medisch Centrum & Parkkliniek zoekt een Verkoever medewerker (flex en vast)
Bedrijfsprofiel
Parkkliniek is een van de toonaangevende klinieken in Nederland voor cosmetische chirurgie en is
gevestigd in Park Medisch Centrum, een Zelfstandig Behandelcentrum voor Orthopedische
chirurgie, Neuro-chirurgie, Plastische chirurgie en Handchirurgie. Klantvriendelijkheid en korte
wachttijden staan bij ons hoog in het vaandel. Wij beschikken over 3 ultra moderne klasse 1
operatiekamers en 1 poliklinische OK, een verkoeverkamer met 7 bedden en 21 patiëntenkamers
waar patiënten zowel in dagbehandeling als in klinische opname kunnen verblijven.
Ons huidige medisch specialistisch team bestaat uit 6 plastisch chirurgen, 6 orthopeden, 5
neurochirurgen en een team van 10 zeer ervaren anesthesisten, die allen parttime verbonden zijn aan
onze kliniek. Wij werken zeer nauw samen met het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus MC
Rotterdam. Verder faciliteren wij meerdere ziekenhuizen maar ook andere ZBC’s uit de omgeving,
waaronder Het IJsselland ziekenhuis te Capelle a/d IJssel, het Erasmus MC te Rotterdam, het
Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam, de Eisenhower Kliniek te Den Haag en het
Heelkunde Instituut Nederland.
Functieprofiel
Als verkoever medewerker bij Parkkliniek hebt u een veelzijdige en uitdagende functie. U zorgt
voor de opvang van de cliënten vóór de ingreep en bereidt ze voor op de operatie. Na de ingreep
zorgt u er samen met collega’s voor dat de cliënten optimaal bewaakt en verpleegd worden op de
verkoever afdeling. Verder voert u o.a. nog enkele administratieve taken uit en bent u samen met
collega’s verantwoordelijk voor het beheer van de medische inventaris.
Wij vragen
1. Een afgeronde opleiding verkoever of anesthesie medewerker.
2. Ervaring met steriel werken en wondverzorging.
3. Bereid zijn om zo nodig in de avonduren te werken.
4. Adequaat kunnen handelen en snel beslissingen kunnen nemen
5. Klantgerichtheid en een goed inlevingsvermogen.
6. Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
7. Flexibiliteit en geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden
1. Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
2. Mogelijkheid om deel uit te maken van een succesvol team van jonge, ambitieuze collega’s.
3. Een prettige werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheden.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Donna Scheepers, operationeel directeur,
d.scheepers@parkmc.nl
Sollicitaties kunt u richten aan mevrouw Donna Scheepers: Parkkliniek B.V., Hoofdweg 90, 3067
GH Rotterdam, Tel: 010-4361537, Email: solliciteren@parkmc.nl

