
 

Anesthesiemedewerker  

Die ook voldoening haalt uit het aandacht geven aan de patiënt  
Alexander Monro Ziekenhuis – Bilthoven 

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. De zorg wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Onze kracht 
zit in de kleinschaligheid, de korte lijnen en de tijd en persoonlijke aandacht voor de patiënt.  
Ter versterking van ons OK-team zoeken wij op korte termijn een anesthesiemedewerker. 
 

Jouw kerntaken als Anesthesiemedewerker 

Als anesthesiemedewerker ondersteun je de anesthesioloog en ben je samen 
verantwoordelijk voor het toedienen van pre-, per- en post operatieve 
anesthesiologische zorg. Het is een afwisselende baan waarbinnen je nauw 
samenwerkt met het operatieteam om de operatie voor de patiënt zo goed 
mogelijk te laten verlopen.   
 

Jouw achtergrond 

Jij herkent jezelf in de volgende punten:  

 Je hebt een diploma anesthesiemedewerker; 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

 Je weet van aanpakken en kunt snel schakelen; 

 Je levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van ons ziekenhuis; 

 Je beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; 

 Je bent stressbestendig en flexibel; 

 Je bent beschikbaar op woensdag of op oproepbasis. 
 

Wij bieden jou 

 Een uitdagende functie (M/V) voor 3 woensdagen per maand. Ook op 
oproepbasis zijn er mogelijkheden. 

 Een organisatie met zeer gepassioneerde medewerkers.  

 Salariëring conform de cao Ziekenhuizen, fwg 55. 

 Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.  

 

Solliciteren? 

Wil je deel uitmaken van ons team van experts? En herken je jezelf in bovenstaand profiel? Mail dan  

je motivatie, CV met pasfoto en je beschikbaarheid (vaste dag of op oproepbasis) naar 

sollicitatie@alexandermonro.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemarie Peels 

(Teamhoofd OK) en voor vragen over de procedure met Alma Groothedde (HR Business Partner) op 030 225 0910. 

Vanwege dagelijkse beoordeling, behouden wij het recht de vacature op elk moment te sluiten, zodra wij een 

passende kandidaat hebben gevonden.  
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 Kernwaarden: attent, 

bevlogen, hoogwaardig, 

duidelijk en slagvaardig. 

 Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland 

door patiënten 

beoordeeld met een 9,4. 
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