
 

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, 

grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in 

een state-of-the-art gebouw.

De gipsverbandmeester die wij zoeken is werkzaam op de Ambulante Zorg Kinderen van het Sophia én de poli Orthopedie/Traumatologie 

van de Centrumlocatie. Vanuit één organisatorische gipskamer wordt dus op twee locaties gewerkt. Hierdoor heb je te maken met de doel-

groep kinderen en volwassen patiënten. Dit maakt de functie gipsverbandmeester zeer afwisselend en divers. Op beide gipskamers wordt 

intensief samengewerkt met o.a. orthopeden, traumatologen, plastische chirurgen en revalidatie artsen waardoor het aanbod gevarieerd is 

en de zorgvraag complex kan zijn.

Gipsverbandmeester / 24-32 uur per week
Voor de ambulante zorg Kinderen van Erasmus MC-Sophia en de poli Orthopedie/Traumatologie van de Centrumlocatie. 

Functie inhoud 
Je behandelt en begeleidt (poli)klinische patiënten met diverse aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Een goede afstem-

ming tussen zorgverleners en patiënten die op de gipskamer komen is hierbij essentieel. Daarnaast lever je een bijdrage aan de opleiding 

van student gipsverbandmeesters, onderwijs aan co-assistenten, arts-assistenten, doktersassistenten en verpleegkundigen en aan professi-

onalisering van het vakgebied.

Profiel 
Je hebt een afgeronde opleiding tot gipsverbandmeester. De complexe zorg vraagt om inzicht en creativiteit. Je bent klantgericht, flexibel 

en stressbestendig. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt functioneren in een multidisciplinair team. Je beschikt over een initiatiefrijke, 

patiënt- en oudergerichte werkhouding. Daarnaast kun je omgaan met psychische en lichamelijke belasting. Je hebt affiniteit met de 

behandeling van kinderen / ouders en volwassen patiënten. Je bent bereid om bijscholingen te doen op het gebied van kinderen.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, diploma’s en/of relevante registraties zoals 

BIG/RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling.

Wat bieden wij 
Je wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, ingeschaald in schaal 8 of 9. Het maximale bruto maandsalaris in schaal 8 bedraagt € 3.508,- 

bij een volledige werkweek van 36 uur. In schaal 9 bedraagt het maximale bruto maandsalaris € 3.969,- bij een volledige werkweek van 

36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen en solliciteren 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Luciènne Sas, manager Ambulante Zorg kinderen telefoon: 

06 143 469 84 of met Ingrid van der Drift, manager poli Orthopedie volwassenen 06 500 018 74. 

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://www.connexys.nl/erasmusmcsite/page.html?p_sfw_id=770&adv_adv_id=24762&adv_pub_id=1&adv_taal=1&p_taal=1


