Oncologie Verpleegkundige
oproepbasis

Alexander Monro Ziekenhuis – Bilthoven
Voor de Polikliniek en de Chemo-afdeling
Over ons
Het Alexander Monro Ziekenhuis is het enige volledig gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkankerzorg:
sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling, psychosociale zorg en genetische
counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig. Onze kracht zit in de korte lijnen en de tijd en persoonlijke
aandacht voor de patiënt. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft een nauwe samenwerking met het UMC Utrecht
en Helen Dowling Instituut en contracten met alle zorgverzekeraars. Ter versterking van ons team zijn we op zoek
naar een oproep oncologie verpleegkundige, die zich herkent in onderstaand profiel en bij voorkeur zo spoedig
mogelijk beschikbaar is.
Jouw kerntaken
Je bent zowel inzetbaar op de polikliniek als de chemo-unit in de functie van
oncologie verpleegkundige.
De belangrijkste taken zijn:
 De patiënt begeleiden op de chemo-unit en/of de polikliniek;
 Geven van systeemtherapie, toedienen van cytostatica;
 Het psychosociaal begeleiden van de patiënt tijdens het
behandeltraject;
 Ondersteunen van de verpleegkundige collega’s;
 Draaien van spreekuren.
Jouw profiel
Ervaren verpleegkundigen worden uitgenodigd te solliciteren, indien je:
 Als verpleegkundige BIG geregistreerd bent;
 Afgeronde oncologie-opleiding hebt;
 Affiniteit met het ziektebeeld borstkanker hebt;
 Bij voorkeur enige jaren ervaring hebt op een chemo-afdeling en polikliniek;
 Initiatiefrijk bent en een hoge mate van zelfstandigheid hebt;
 Feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend vindt;
 Bekend bent met EPD (liefst HIX) en pc-vaardig;
 Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Wij bieden
 Een oproepcontract;
 Werkdagen (dagdiensten) worden in overleg bepaald;
 Inschaling fwg 50 cao ziekenhuizen (mede afhankelijk van opleiding en
ervaring).





Kernwaarden: attent,
duidelijk, slagvaardig,
bevlogen en hoogwaardig.
Ons ziekenhuis wordt op
Zorgkaart Nederland door
patiënten beoordeeld met
een 9,5.

Solliciteren?
Wil je dit bevlogen team binnenkort ondersteunen? Mail dan je motivatie, CV met pasfoto en met een toelichting
van je beschikbaarheid naar Ingrid Peters (HR manager) via sollicitatie@alexandermonro.nl. Vanwege frequente
beoordeling, behouden wij het recht de vacature op elk moment te sluiten. Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Christel Hassink (Manager Zorg & Bedrijfsvoering), via genoemd mailadres of telefonisch: 030 2250910.
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