
   
 
 

 
 
 
Centrum Oosterwal biedt al meer dan 30 jaar de hoogste kwaliteit medisch specialistische zorg.  
In Centrum Oosterwal behandelt men alle vormen van huidaandoeningen en heeft men een 
superspecialisatie op het gebied van de behandeling van spataderen. Patiëntvriendelijkheid staat hoog in 
het vaandel. "Behandel mensen zoals je zelf ook behandeld wilt worden", dit is het motto van ons 
enthousiaste team van artsen. 
  

Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste en flexibele: 
  

Recovery Verpleegkundige  
  
Centrum Oosterwal heeft een samenwerking met de Noordwest Ziekenhuisgroep voor bepaalde 
electieve zorg. Daarbij gaat het om patiënten van de vakgebieden chirurgie, orthopedie en plastische 
chirurgie met een ASA-classificatie I of II. De ingrepen vinden zowel in dagbehandeling als in klinische 
setting (verblijf van maximaal 24 uur) plaats.  
 
Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat er met het gehele team (van OK-assistente, operateur tot 
verpleegkundige en gastvrouw) wordt meegedacht om de beleving van de patiënt zo optimaal mogelijk 
te maken. 
 
Binnen onze locatie wordt er gewerkt in diensten van 9 uur per dag (7.30 – 17.00 uur). In de weekenden 
en feestdagen is onze locatie gesloten.  
  
Wat verwachten wij van je? 
Onze nieuwe collega is flexibel, stressbestendig en beschikt over goede sociale en communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat je een goed analytisch en reflectief vermogen hebt.  
Wij zoeken een enthousiaste, daadkrachtige collega die van uitdagingen houdt en zich inzet voor de best 
mogelijke zorg rondom onze patiënten. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven tot 
kwaliteitsverbeteringen van het zorgproces en ook is er gelegenheid om mee te denken in het verder 
uitbouwen van de electieve zorg op deze locatie. 
 
Wat zijn jouw kwaliteiten?  

 Klantvriendelijk 

 Flexibele werkhouding 

 Stressbestendig  

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
  
Wat bieden wij jou?  

 Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract  
 Een marktconform salaris, gebaseerd op ervaring en competenties  
 8% vakantiebijslag 

 8,33% eindejaarsuitkering 

 Pensioenopbouw 
 Reiskosten. 

  



   
 
 

 
 
 
 
Waar ga je werken?  
Wij hebben meerdere vestigingen in Noord-Holland. Wij zoeken een collega die inzetbaar is op de 
locatie in Alkmaar voor 9-36 uren per week.  
 
Hoe ziet jouw profiel eruit?  

 Je bent een gediplomeerd Verpleegkundige (BIG-geregistreerd) met de specialisatie Recovery 
Verpleegkundige / Medium Care  

 Je heb affiniteit met (een van) de vakgebieden chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie 

 Bij voorkeur enige jaren ervaring binnen een ziekenhuissetting of behandelcentrum. 
 

Geïnteresseerd? 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren door je brief met CV voor  
7 mei 2021 naar pz@centrum-oosterwal.nl te mailen. Wil je meer informatie over de vacature?  
Neem dan contact op met mevrouw Bilgen Madencioglu, Personeelsadviseur, telefoonnummer  
072-5157744 of mail naar pz@centrum-oosterwal.nl. 
  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


