
CCU Verpleegkundige 

Ben jij toe aan een nieuwe en uitdagende omgeving? Een omgeving waarin jij jezelf als professional nóg verder kunt 

ontwikkelen? Bij HMC kun jij jouw carriere een plus komen geven! Bij ons krijg jij de ruimte om jezelf verder te ontplooien in een 

Topklinische omgeving. Wij zorgen ervoor dat jij nooit stil staat in je ontwikkeling. Kom ons versterken en versterk jezelf! Woon 

je niet in regio Den Haag? Geen probleem, wij bieden een goede verhuiskostenregeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsinformatie  

Bij HMC staat de patiënt centraal en zijn we trots op wat we doen. We werken met toegankelijke en betrouwbare collega’s en 

leveren topklinische kwalitatief hoogstaande zorg, dichtbij huis. Samen met de verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg 

zorgen wij voor de patiënt zoals hij dat wil. HMC + Antoniushove + Bronovo + Westeinde: drie locaties met elk hun eigen 

accent. 

 

Binnen de ‘topklinische zorg dichtbij’ zijn de acute zorg en oncologische zorg onze speerpunten. Onze zorg is onderscheidend 

op het gebied van kwaliteit van patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. 

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.  

Functieomschrijving  

Jij als gediplomeerd CCU verpleegkundige weet wat er in de basis van jouw verwacht wordt. Dat is bij HMC niet anders. 

Dat jij zorg verleend aan patiënten met een bedreigde of falende circulatie door (acute) hartproblemen en participeert in deze 

zorg door onder andere de vitale organen van patiënten te bewaken en ondersteunen.... Dat is voor jou niets nieuws. 

 

Wat wel nieuw is voor jou is het werken op de CCU bij HCM! Een ziekenhuis dat oog heeft voor jouw talent, ongeacht wie je 

bent. Als jij bij ons komt werken vragen we veel van je, maar je krijgt er ook veel voor terug. Je komt te werken in een prettig 

team met een hoge arbeidsethos en je gaat nauw samenwerken met je collega's van de Hartcatheterisatiekamer (HCK) en de 

verpleegafdeling Cardiologie. 

Het nauwe samenwerken bij de HCK betekent ook dat je de omloop uitvoert en registratiediensten draait bij spoedinterventies. 

Jij bewaakt de patiënten op de verpleegafdeling Cardiologie, die aangesloten zijn aan de telemetrie. Ook ga je deel uitmaken 

van het reanimatieteam en bewaak jij, samen met je collega's de telemetrische bedden van de afdeling Cardiologie. 

 

Hoe jouw nieuwe afdeling eruit ziet? Onze CCU heeft acht “boxen”. Er zijn twee HCK's en de verpleegafdeling Cardiologie heeft 

34 bedden waarvan er 10 bestemd zijn voor de short-stay. Er is een hoge turnover, wat deze afdeling dynamisch maakt!  

Functie-eisen  

 Je hebt een diploma als CCU Verpleegkundige en bent BIG geregistreerd 

 Je hebt ziekenhuiservaring 

 Je bent enthousiast, weet van aanpakken en beweegt mee met de nieuwste ontwikkelingen 

 Je laat je in hectische situaties niet van de wijs brengen en je houding is daarbij positief 

 Jij laat kansen voor verbetering niet liggen 

 

Kom je bij ons werken? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).  

http://www.haaglandenmc.nl/


Arbeidsvoorwaarden  

 Een jaarcontract op basis van 28 - 36 uur per week, met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd 

 Je gaat, op basis van 36 uur, een salaris verdienen van maximaal € 3.840,- bruto per maand (schaal 55) 

 Woon je niet in de buurt? Geen probleem! Wij hebben een goede verhuiskostenregeling 

 Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering 

 Interessante extra's, zoals: fietsproject, korting bij je sportschool, opleidingsmogelijkheden, mobiele telefoon en 

premiekorting op je verzekeringspremie 

 Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 

 

Contactinfo  

Solliciteren kan via onze website: https://www.haaglandenmc.nl/werken-bij/vacatures/vacature/ccu-verpleegkundige. Graag 

ontvangen wij je sollicitatie spoedig, maar vóór 1 mei 2018. 

Wil je kennis komen maken of heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Henk Selier (Zorgmanager), via: 06-

22236297 of per mail: h.selier@haaglandenmc.nl.  

 

http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016
https://www.haaglandenmc.nl/werken-bij/vacatures/vacature/ccu-verpleegkundige
mailto:h.selier@haaglandenmc.nl

