Verpleegkundig specialist Oncologie 32-36 uur
Alexander Monro Ziekenhuis - Bilthoven
Over ons
Het Alexander Monro Ziekenhuis is het enige volledig gespecialiseerde ziekenhuis voor borst(kanker)zorg:
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. Er is een nauwe samenwerking met het UMC Utrecht en Helen Dowling Instituut. Ter
versterking van ons team zijn we op zoek naar een ervaren verpleegkundig specialist.

Jouw kerntaken
Je bent vooral werkzaam op de polikliniek.
Als spin in het web ben je mede-verantwoordelijk voor de behandeling, begeleiding en continuiteit van de
patiëntenzorg binnen een nauw samenwerkend multidisciplinair team, waaronder dedicated
oncologie verpleegkundigen en een verpleegkundig specialist in opleiding.
De belangrijkste taken zijn:
- Coördineren en geven van geprotocolleerde medische en verpleegkundige
zorg;
- Verrichten van diagnostiek en bespreken van behandelplan in het
multidisciplinair overleg;
- Zelfstandig draaien van spreekuren;
- Geven van voorlichting (zowel pré- als postbehandeling);
- Als case manager verantwoordelijk zijn voor de patiënt vanaf screening tot en met
follow up;
- Een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van collega’s, door scholing en klinische lessen te
verzorgen;
- Meewerken aan en mede coördineren van wetenschappelijk onderzoek;
- Begeleiden van de verpleegkundig specialist i.o.

Jouw profiel
Als maatwerk bieden voor jou vanzelfsprekend is, dan word je uitgenodigd te solliciteren indien je tevens:
 De opleiding tot verpleegkundig specialist hebt afgerond én in het bezit bent van een oncologie
aantekening;
 Ervaring hebt opgebouwd in de mamma-oncologie en in het bijzonder in
 Kernwaarden: attent,
het chirurgische domein als verpleegkundig specialist.
duidelijk, slagvaardig,
 Initiatiefrijk bent en een hoge mate van zelfstandigheid hebt;
bevlogen en hoogwaardig.
 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en deze ook weet te
 Ons ziekenhuis wordt op
gebruiken om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en te bereiken. .
Zorgkaart Nederland door
 Een flexibele teamspeler bent.
patiënten beoordeeld met
een 9,4.

Wij bieden
a. Een contract voor 32-36 uur per week.
b. Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband.
c. Inschaling conform cao ziekenhuizen (mede afhankelijk van opleiding en ervaring).

Solliciteren?
Heb jij de drive om je verder te ontwikkelen en wil je ons bevlogen team binnenkort ondersteunen? Mail dan z.s.m.
je motivatie, CV met pasfoto 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 Mieke van Schuppen (Manager Zorg), of Sissi Grosfeld (verpleegkundig specialist) via
genoemd mailadres of telefonisch: 030 - 2250910.

Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven | 030 22 50 910 | www.alexandermonro.nl

