
Ziekenhuis Gelderse Vallei levert hoogwaardige, goed georganiseerde en mensgerichte zorg. Breed toegankelijke 

basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise waarbij "voeding, sport & bewegen en 

slaap” bouwstenen zijn voor onze zorg. Het belang hiervan wordt binnen het ziekenhuis breed gedragen. Bij ZGV 

werken ruim 2.600 medewerkers, 180 medisch specialisten en 400 vrijwilligers. 

Wij zoeken een: 

  

Gipsverbandmeester 
Ede | Jaarcontract voor 18 uur per week | Min. €3.115,- en Max. €4.391,- (FWG 55)   

 

Jouw baan 

Als gipsverbandmeester ben je een belangrijke schakel in de behandeling van patiënten met klachten aan het steun- en 

bewegingsapparaat. Je houdt je bezig met het aanleggen, controleren en verwijderen van (im)mobiliserende, corrigerende en 

ondersteunende materialen. 

Wij zijn een enthousiast team bestaande uit vijf gediplomeerde gipsverbandmeesters. We voeren het vak met veel 

enthousiasme uit en werken samen met onze collega’s van de traumatologie, orthopedie, plastische chirurgie, revalidatie, 

sportgeneeskunde en internisten (diabetische voetenpoli). Daarnaast ondersteunen we de SEH en gipsen we op de OK.  

We werken met een dynamische dagplanning. Gemiddeld behandelen we ca. 50 patiënten per dag. Doordat het regelmatig druk 

is, zijn samenwerken en stressbestendigheid essentieel. 

Binnen ons team leiden we toekomstige gipsverbandmeesters op, geven we scholing aan SEH-verpleegkundigen en arts-

assistenten en bieden wij stage-mogelijkheden voor diverse disciplines uit het ziekenhuis. Het ZGV werkt met de Virtual Fracture 

Care, wat betekent dat patiënten met frequent voorkomend en stabiel letsel na een bezoek aan het ziekenhuis geen 

poliklinische nacontrole meer nodig hebben. 

 

Bij ons krijg je 

 Een jaarcontract voor 18 uur per week 

 Een salaris in FWG 55 van de CAO Ziekenhuizen (minimaal €3.115,- en maximaal €4.391,- bruto per maand bij een 

fulltime dienstverband van 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring 

 Een vaste eindejaarsuitkering, een vakantietoeslag van 8,33% en deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW) 

 Wij belonen graag jouw inzet door samen met jou te kijken naar je persoonlijke ontwikkeling 

 We bieden e-learnings rondom de thema’s vitaliteit & gezondheid en er is een spreekuur sport en bewegen 

 Financieel voordeel via het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden zoals korting op je sportabonnement,  

korting op de aanschaf van een fiets of een matras 

Wat neem je mee? 

 Een BIG-registratie, het diploma gipsverbandmeester en een VGN-registratie 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

 Voelt je thuis in een uitdagende, afwisselende en soms hectische werkomgeving 

 Staat open voor feedback 

 Een flexibele instelling en je kunt snel schakelen en prioriteiten stellen 

 Vindt het leuk om actief mee te denken over nieuwe ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis en het uitbouwen en 

onderhouden van de kwaliteit op de gipskamer. 

 Humor, bent positief en een prettige collega om mee samen te werken 

 

Direct solliciteren of meer informatie 

Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op deze website.  Heb je vragen over deze vacature neem dan contact op met Berber 

Dirksen, afdelingsmanager a.i., via 0318 434555 of neem rechtstreeks contact op met de gipskamer 0318 435292. 

 

Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de vacature eerder sluiten, reageer daarom snel! 

https://www.medischebanenbank.nl/vacature/paramedici/gipsverbandmeester/gipsverbandmeester-289715.html
https://www.medischebanenbank.nl/vacature/paramedici/gipsverbandmeester/gipsverbandmeester-289715.html

