ANESTHESIEMEDEWERKER (m/v) IN OPLEIDING
• Afdeling: Operatiekamercentrum
• Startdatum: September 2019
• Vooropleiding: HAVO NG/NT, MBO-4 (met exacte vakken in het examenpakket) of
verpleegkundige
• Dienstverband: 32 tot 36 uur per week
• Vacaturenummer: A.19.MR.BB.01
• Sluitingsdatum: 1 mei 2019 voor de opleiding die start in september 2019

Het beroep van anesthesiemedewerker is een dynamisch, specialistisch en afwisselend beroep,
waarbij je goed moet kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Bij het LUMC hebben we
een aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding tot anesthesiemedewerker. Tijdens deze opleiding
leer je onder andere in teamverband te werken en onder verantwoordelijkheid van een
anesthesioloog medisch ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
De opleiding
De opleiding tot anesthesiemedewerker duurt 3 jaar. Het theoretisch onderwijs volg je bij de
afdeling Educatie Zorgsector van het LUMC. Voordat je aan je eerste studiejaar begint volg je vier
maanden een Beroeps Voorbereidende Periode (BVP). In deze periode krijg je algemene vakken,
bijvoorbeeld anatomie/fysiologie, anesthesiologische zorg en technieken, ziekteleer/chirurgie. Je
volgt ook twee weken stage op de operatiekamer.
Na de BVP doorloop je de Beroeps Begeleidende Periode (BBP). Je wisselt het onderwijs af met het
leren in de praktijk bij specialismen binnen het LUMC-operatiekamercomplex. Stages loop je onder
meer op de verkoeverkamer en de Spoedeisende Hulp. Het theoretisch onderwijs bestaat naast de
beroepsgerelateerde vakken uit scheikunde, natuurkunde en farmacologie. De complexiteit van
theorie en praktijk neemt naarmate de opleiding vordert steeds meer toe.
De opleiding tot anesthesiemedewerker is landelijk erkend door het College Ziekenhuisopleidingen
(CZO) en is ministerieel goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS).
De afdeling
Het Operatiekamercentrum telt 20 operatiekamers. Deze bevinden zich in een groot centraal
operatiekamercomplex. Daarnaast werkt de anesthesiemedewerker ook op een aantal
buitenlocaties.

Het profiel
Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je minimaal HAVO of MBO 4 nodig. Je wordt ook tot
de opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma Verpleegkunde. De minimum leeftijd
voor deze opleidingsplaats in het LUMC is 17 jaar. We geven de voorkeur aan sollicitanten met
natuurkunde en scheikunde in hun pakket.
Ons aanbod
Voor de duur van de opleiding krijg je een aanstelling bij het LUMC. In de klinische periode ontvang
je een salaris van €1.232,- bruto per maand in de eerste leerperiode tot €1.758,- bruto per maand in
de laatste leerperiode. Als je 23 jaar of ouder bent, wordt het salaris aangevuld tot het
minimumloon. Tijdens de Beroeps Voorbereidende Periode (BVP) van 16 weken, ontvang je het
minimum loon. Wanneer je de BVP met voldoende resultaat afrond, krijg je een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.
Voor verpleegkundigen die de opleiding volgen, geldt een andere salariëring tijdens de opleiding.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO voor Universitair Medische Centra. Het LUMC
betaalt je opleidingskosten zoals inschrijfgeld, boekengeld, reiskosten e.d.
Het LUMC biedt zeer gunstige arbeidsvoorwaarden. Zo heb je recht op 8% vakantiegeld, een
eindejaarsuitkering, een pensioenregeling bij het ABP en een onregelmatigheidstoeslag (indien van
toepassing). Daarnaast kun je deelnemen aan de gunstige collectieve ziektekostenverzekering.
Bovendien biedt het LUMC goede faciliteiten op het gebied van scholing, kinderopvang en
loopbaanadvies, en kun je gebruik maken van diverse verlofregelingen.
Informatie
Lees meer over de opleiding op www.opleidingenlumc.nl of bel met Personeel en Organisatie,
Divisie 1, 071-52 63616.
Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen die worden gesteld, dan
nodigen we je van harte uit te solliciteren. Je kunt tot de sluitingsdatum reageren.
Je kunt een sollicitatie alleen met behulp van het sollicitatieformulier insturen. Deze vind je op de
website.
Sollicitaties via e-mail worden niet meegenomen. Met het formulier kun je ook bijlagen meesturen
(zoals de motivatiebrief en cv). Uiteraard worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een sollicitatiegesprek.

