
 

Klinisch perfusionist OLVG 
 

Samenvatting 

Ontdek onze gloednieuwe hybride OK’s en kom werken in het mooie team van klinisch 

perfusionisten bij OLVG in Amsterdam! Lees hieronder meer over de functie en neem gerust contact 

op voor een kennismaking op de afdeling. 

 

Werkomgeving 

Het operatiecomplex van OLVG locatie Oost heeft 3 operatiekamers geschikt voor Cardiothoracale 

Chirurgie. Op onze afdeling is recent een 6-tal nieuwe zeer moderne Endo-suites gerealiseerd, dit 

maakt jouw werkplek als klinisch perfusionist helemaal van deze tijd. 

 

De medische unit Cardiothoracale Chirurgie verricht op jaarbasis ruim 800 hartchirurgische en 125 

longchirurgische ingrepen. Het team van de afdeling Perfusie hecht veel waarde aan de goede 

samenwerking, open communicatie en sfeer. Je komt te werken in een prettig, collegiaal en 

ontspannen team. 

 

Over de functie 

Als klinisch perfusionist ben je een onmisbaar onderdeel van het operatieteam dat operaties en 

behandelingen uitvoert waarbij hart ondersteunende en/of extracorporale ondersteuning gewenst 

is. Minimaal invasieve technieken zijn hiervan een significant onderdeel en daarnaast ben je actief 

betrokken bij het ECMO/ECLS programma. 

 

Dit past helemaal bij jou: 

 voorbereiden van de perfusie en het verrichten van werkzaamheden in de per- en 

postoperatieve fase 

 in optimale staat van werking brengen/houden van de apparatuur 

 begeleiden van perfusionisten in opleiding en het geven van trainingen voor collega’s van de 

OK en IC 

 doen van onderzoek naar innovatie van perfusietechnieken en het testen daarvan. 

Functie-eisen 

 je hebt een CZO-diploma Klinisch Perfusionist en staat geregistreerd als Erkend Klinisch 

Perfusionist bij de NeSECC 

 je bent bereid om op basis van bereikbaarheidsdiensten onregelmatig te werken 

 je bent iemand die aan- en doorpakt, kansen ziet en deze ook weet te benutten. Je draagt zo 

actief bij aan je eigen ontwikkeling en die van de afdeling 

 daarnaast vinden wij het belangrijk dat je communicatief vaardig en stressbestendig bent, 

flexibiliteit kunt tonen en zeer nauwgezet kunt werken 

 beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. 

 

 



 

Wij bieden 

Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar 

jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG. 

 

Daarom bieden we jou: 

 minimaal €3.389,- en maximaal €4.964,- bruto per maand (fulltime) in FWG-schaal 60 cao 

ziekenhuizen 

 dienstverband voor de periode van één jaar, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd 

 kostendekkende OV-reiskostenvergoeding 

 flexibele reiskostenregeling, waarbij jij iedere dag kunt kiezen welk vervoer jou het beste 

uitkomt 

 eindejaarsuitkering van ruim 8% 

 vakantiegeld van ruim 8% 

 144 uur vakantieverlof 

 persoonlijk levensfasebudget van 57 uur extra verlof en de ruimte om te werken aan jouw 

eigen ontwikkelingswensen 

 sterk in je werk programma: met vitaliteit coaching, gezonde nachtmaaltijden, 

ontspanningsruimten en meer 

 pensioenregeling bij PFZW 

 voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit 

IZZ of Zilveren Kruis Achmea 

 kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea 

 korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra 

 onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma 

 de keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zoals de mogelijkheid om een nieuwe 

telefoon, fiets of laptop met belastingvoordeel aan te schaffen 

Deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). 

 

Interesse in deze vacature? 

Reageren op deze vacature kan direct! Graag ontvangen we jouw cv en motivatiebrief vóór 

woensdag 18 januari via de sollicitatiebutton. 

 

Heb je nog vragen over de functie of wil je graag eerst kennismaken met de afdeling? Neem voor 

meer informatie contact op met teamleider Christiaan Vrij via het telefoonnummer 06-46 104 898. 

https://www.werkenbijolvg.nl/daarom-olvg/gezonde-maaltijden-in-de-nacht.html
https://www.werkenbijolvg.nl/daarom-olvg/wij-bieden.html

