
 
 

Vacature: Ervaren logistiek medewerk(st)er OK voor 16-24 uur per week 

 

Park Medisch Centrum en Parkkliniek is met spoed op zoek naar een ervaren Logistiek 

Medewerk(st)er OK.  

 

Wie zijn wij? 

Park Medisch Centrum en Parkkliniek is een zelfstandige behandelcentrum voor de 

specialismen Plastische Chirurgie, Orthopedie en Neurochirurgie. 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. 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.  

De ambitie van Park Medisch Centrum en Parkkliniek is groot. Door iedereen wordt hier met hart en 

ziel aan bijgedragen. Daar zijn we trots op!  

 

Wat ga je doen 

Als logistiek medewerker op de OK ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende logistieke taken 

op de OK. Hierbij houd je je met name bezig met de volgende werkzaamheden: 

• Het volgens een werkschema beheren, bewaken en onderhouden van de volledige 

goederenlogistiek en de voorraad van de afdeling OK, zodat benodigde goederen op het 

juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn 

• Het klaarzetten en opruimen van materialen voor geplande operaties  

• Het dagelijks uitpakken, opruimen, controleren en administreren van binnenkomende 

inkoopartikelen, magazijnartikelen en het aanvragen van retourzendingen 

• Het gedurende de dag steeds aannemen en opruimen van steriele netten met 

instrumentarium 

• Het doen van bestellingen voor in het magazijn 

• Het bewaken en beheren van de voorraden van steriele en onsteriele materialen en 

middelen, waaronder het uitvoeren van steriliteitscontrole volgens geldende regels. 

 

Je komt te werken in een dynamisch team op de moderne OK van Park Medisch Centrum en 

Parkkliniek.  waarbij je verantwoordelijk zal zijn voor een uitdagend en gevarieerd takenpakket. 

Het complex bestaat uit drie operatiekamers en één behandelkamer.  

Bij Park Medisch Centrum en Parkkliniek is geen dag hetzelfde. Hoogwaardige zorg staat altijd op 

nummer 1 en met het gehele team dragen we van binnenkomst tot en met de nacontrole zorg voor een 

zo aangenaam mogelijke ervaring voor de patiënt. 

 

Uiteraard biedt Park Medisch Centrum en Parkkliniek de nodige cursussen en trainingen zodat jij je 

altijd kunt blijven verbeteren en kunt groeien in jouw positie. 

 

 

 



Wij vragen 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, accuratesse, flexibiliteit en 

zelfstandigheid 

• Je hebt ruime achtergrondkennis en ervaringskennis op het gebied van logistieke 

goederenstromen binnen de afdeling OK en binnen het ziekenhuis 

• Je hebt kennis van steriliteit van goederen en van de wettelijke bepalingen over de opslag 

van steriele gebruiksgoederen (d.m.v. een diploma CSA-assistent of logistiek medewerker 

operatieafdeling) 

• Basiskennis medische terminologie is een pre  

• Proactief en oplossingsgericht 

• Adequaat kunnen handelen, zorgvuldig en gestructureerd kunnen werken 

• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

• Een positieve en flexibele instelling en geen 9 tot 5 mentaliteit. 

 

Wil jij het verschil maken binnen onze afdeling? Ben jij een teamplayer, aanpakker en weet 

jij als geen ander hoe je structuur kunt aanbrengen en bewaken? Dan zien we jou wellicht 

snel terug op deze afdeling.  

 

Wij bieden 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de cao ZKN 

• Een dienstverband voor bepaalde tijd voor 16-24 uur per week met uitzicht op onbepaalde 

tijd 

• Werkdagen en uren zijn flexibel maar vinden in ieder geval op doordeweekse dagen plaats 

• Een werkomgeving die zich kenmerkt door een open en informele sfeer met korte lijnen 

• Mogelijkheid om deel uit te maken van een succesvol team van ambitieuze collega’s 

• Een prettige werkomgeving met veel vrijheid en verantwoordelijkheden 

• Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling 

 

Interesse? 

 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo snel mogelijk door een mail te sturen met een motivatiebrief en 

CV naar solliciteren@parkmc.nl tav Daniëlle Braam HR manager. De procedure sluit bij voldoende 

reacties.  

 

 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw D. Braam, Manager HR 

Park Medisch Centrum en Parkkliniek.  

Mail: d.braam@parkmc.nl 

Telefoon: 010-436 15 37 
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