OPERATIEASSISTENT/OK-ASSISTENT
DIE HET VERSCHIL WILLEN MAKEN OP ONZE OK

SAMENVATTING

Altijd al willen meebouwen aan een nieuw ziekenhuis? Je eigen ideeën samen met je collega’s tot
een succes willen maken? Dat kan bij het internationaal gerenommeerde ACIBADEM International
Medical Center, welke haar deuren heeft geopend sinds 1 mei 2017 bij Amsterdam Sloterdijk.
Nationale en internationale patiënten wachten op jou in een modern diagnostisch en operatief
centrum. Wij bieden onderscheidend werk binnen een uniek zorgconcept, meer patiëntcontact en
vooral veel werkplezier.

DE FUNCTIE

Jij bent een enthousiaste en ambitieuze CZO gediplomeerde operatieassistent. Daarnaast ben je
intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van innovatieve en
persoonsgerichte OK-zorg. Je bent dus enorm gedreven om alles uit jezelf te halen en je beschikt ook
over de persoonlijke vaardigheden en capaciteiten die hiervoor nodig zijn. Je bent ambitieus, zo nu
en dan heb je gevoel voor humor. Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en je kiest daarom bewust voor
een zelfstandig behandelcentrum om je loopbaan voort te zetten.
Je zet in je werk graag een stapje extra, ook als dit niet direct van je gevraagd wordt. Je wilt net als
wij voorop lopen en uitblinken in de zorg. Je neemt hierin ook het voortouw en je werkt graag volgens
de nieuwste technieken en methoden. Je hebt actuele kennis van innovaties binnen je vakgebied
(technieken, materialen, instrumenten en apparatuur). Je bent een echte teamspeler, maar
tegelijkertijd kun je ook uitstekend zelfstandig functioneren. Je weet goed om te gaan met stress
binnen een vak waar acute situaties aan de orde van de dag zijn en je hebt de flexibiliteit om onder
alle omstandigheden je werk optimaal te blijven doen. Daarnaast heb je ervaring of affiniteit met één
van de specialismen in onze kliniek: Orthopedie, Plastische chirurgie, Gynaecologie, Urologie, KNO,
Algemeen chirurgie en Interne geneeskunde. Ben je zeer vaardig in het begeleiden van patiënten, en
wil jij net als wij de beste zorg, patiëntveiligheid leveren en bieden? Dan zijn wij op zoek naar jou.

PROFIEL
•

CZO gediplomeerd

ARBEIDSVOORWAARDEN
•

Salaris op basis van huidige CAO ziekenhuizen. Op basis van opleiding en ervaring.

SOLLICITEREN?

Stuur jouw motivatiebrief en CV naar solliciteren@acibademimc.com. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met mevr. S. Perk, Operational Assistant: 06-15883528. Van alle nieuwe
medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG)
gevraagd.

