
 
 
Verpleegkundige polikliniek m/v  

(16-24 uur)  

 

Excellent Klinieken, medisch specialistisch behandelcentrum Zoetermeer 

 

Over ons  

Door toename van het aantal patiënten en uitbreiding van onze organisatie zoeken wij een ervaren verpleegkundige die 

ons team komt versterken. Excellent Klinieken is een jong, kleinschalig ZBC (zelfstandig behandelcentrum) met grote 

ambities en volop in ontwikkeling. De kliniek levert zorg op het gebied van pijngeneeskunde, neurologie en 

neurochirurgie. Zoek jij een baan waar je in een klein, huiselijk team met aandacht voor de patiënt kan werken? Met 

veel zelfstandigheid en afwisseling? En in de weekenden vrij bent? Lees dan verder. 

 

Over de functie 

Als verpleegkundige op de polikliniek ben je medeverantwoordelijk voor een optimale opvang van mensen met een 

acute- en chronisch zorghulpvraag. Je begeleid, observeert, bewaakt, verpleegt en verzorgt onze patiënten rond de 

poliklinische behandelingen. Je assisteert de medisch specialist bij de invasieve behandelingen en draagt zorg voor de 

administratieve afhandeling en rapportage in het patiëntendossier. Je levert een actieve bijdrage aan opleiding en 

kwaliteit binnen de kliniek, door o.a. inbreng in het team, ontwikkeling van protocollen en het systematisch evalueren 

van de patiëntenzorg.  
 

Over jou 

• Je beschikt over het diploma verpleegkundige; 

• Je hebt ambitie om je verder te ontwikkelen; 

• Je bent BIG-geregistreerd; 

• Je bent flexibel, staat open voor veranderingen en bent in staat over de grenzen van je vakgebied heen te 

kijken; 

• Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid; 

• Je levert een bijdrage aan het continu verbeteren van de zorg. 

 

Wij bieden 

• Een salaris conform het functieschaalmodel van de CAO ZKN, afhankelijk van opleiding en werkervaring; 

• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ZKN. Waaronder deelname in het pensioenfonds PFZW, 

vakantiebijslag 8% van het jaarsalaris en eindejaarsuitkering van 8,33%; 

• 160 vakantie-uren per jaar en 72 PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget) bij een fulltime dienstverband (40 

uur); 

• Volop ruimte voor verdere loopbaanontwikkeling, waaronder de opleiding Master Physician Assistant. 

 

Solliciteren  

Heb je interesse om ons team te komen versterken, laat het ons dan uiterlijk 8 maart 2020 weten.   

Voor vragen kun je contact opnemen met mw. H. Macleane, algemeen directeur. 

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar Spuiboulevard 334, 3311 GR te Dordrecht of per e-mail naar 

lmacleane@excellentklinieken.nl  

 

Kijk voor meer informatie op onze website www.excellentklinieken.nl of neem contact op met mw. L. Macleane, tel.nr. 

085 0410 150. 

 

Zodra wij de juiste match hebben sluiten wij de sollicitatieprocedure.  
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