Geachte heer, mevrouw,
Door middel van deze oproep wil ik graag solliciteren naar een stageplaats voor de functie van
doktersassistente.
Mijn naam is Annemarie van den Berg, enthousiaste en leergierige verzorgende IG, niveau 3.
Op dit moment ben ik werkzaam als verzorgende IG op een verpleegafdeling 4H, Vaat- en Trauma
Chirurgie in het Reinier de Graafgasthuis te Delft. Ik werk daar op basis van 32 uur per week, in de
dag- en avonddiensten. Ik doe dit werk tot op heden met plezier.
Gezien de ontwikkelingen binnen het Reinier de Graaf Gasthuis, waarbij Verzorgenden IG niveau 3
niet meer aan het ziekenhuis bed kunnen staan, heb ik besloten om een carrière switch te maken tot
doktersassistente. Ik wil daarom de verkorte 1-jarige opleiding tot doktersassistente gaan volgen, die
in september 2017 van start gaat en ben daarom op zoek naar een geschikte stageplaats voor
maximaal 24 uur per week. Daarbij zal ik 1 dag in de week naar school gaan.
Wat mij vooral aanspreekt aan het vak, is de uitdaging om voor zowel arts als patiënten een ‘spin-inhet-web’ functie te vervullen en zaken zo goed mogelijk te regelen. De veelzijdigheid van de
werkzaamheden, serviceverlening en gastvrijheid spreken daarin mij erg aan. Ik zie deze carrière
switch dan ook zeker met vertrouwen en plezier tegemoet.
Graag ontvang ik een uitnodiging voor een gesprek waarin ik mijn motivatie en Curriculum Vitae
nader kan toelichten en ik een kans krijg om een stageplaats te vervullen.
Met vriendelijke groet,
Annemarie van den Berg.
Mailadres: m.j.vdberg@casema.nl

Bijlage: cv

Curriculum Vitae
Persoonlijke gegevens:
Naam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geboortedatum en –plaats:
E-mailadres:
Nationaliteit:

van den Berg.
Maria Johanna.
Annemarie.
2 februari 1968 te ’s-Gravenzande.
m.j.vdberg@casema.nl
Nederlandse.

Profielschets:
Mijn collega’s kennen mij als een enthousiast, leergierig en collegiaal persoon.
Gezien de ontwikkelingen binnen het Reinier de Graafgasthuis, waarbij de
verzorgenden IG niveau 3, niet meer aan het ziekenhuisbed kunnen staan, zou ik
graag een carrière switch maken tot doktersassistente niveau 4.
De afwisseling van werkzaamheden als voorlichting, advies en medisch-technische
handelingen en het uitvoeren van organisatie gebonden taken spreken mij erg aan.
Ik zie deze carrière switch dan ook met vertrouwen en plezier tegemoet.
Behaalde diploma’s:
- Opleiding Verzorgende IG niveau 3 Mondriaan onderwijsgroep 2004, diploma
behaald.
- Opleiding tot bejaardenverzorgende O.V.D.B. 1992, diploma behaald.
- M.A.V.O. op D-niveau, diploma behaald.
Curusussen:

-Vrijheidsbeperkende maatregelen geldig tot okt 2017.
-Injecteren i.m. en s.c., geldig tot okt. 2017.
-Medisch rekenen, geldig tot okt. 2017.
-Fixeren, update tot sept. 2017.
-Delier geldig tot okt. 2017.
-BLS/AED/ SIT update tot sept. 2017
-Crisisbeheersing, geldig tot febr. 2018.
Huidige werkgever:
Reinier de Graafgasthuis afdeling 4H, Vaat-en traumachirurgie.
Febr. 2015-heden
Functie: Verzorgende IG, niveau 3.
Werkzaamheden: patiënten helpen bij de ADL, mobiliseren,
katheter-, drain-, en sonde- en stomazorg, voorbereiden op
operatie, glucose prikken, medicatie delen, vitale functies controleren en ontslag
regelen. Informatie verwerken in patiëntendossier. In de dag- en avonddiensten.
Vorige Werkgevers:
Reinier de Graafgasthuis afdeling 6.1 Maag-darm- leverafdeling
2009- febr. 2015

Functie: Verzorgende IG, niveau 3.
Werkzaamheden: patiënten helpen bij de ADL, mobiliseren, katheter-, drain-, en
sonde- en stomazorg, voorbereiden op onderzoeken, glucose prikken, medicatie
delen, vitale functies controleren, opname en ontslag regelen. Informatie verwerken
in digitaal patiëntendossier. In de dag-,avond- en nachtdiensten.

Woonzorgcentrum Delfshove.
2003 – 2009
Functie: verzorgende IG, niveau 3.
Werkzaamheden: bewoners helpen bij de ADL, maaltijden verzorgen, glucose
prikken, tensie meten, temperaturen, compressie zwachtelen, verzorgen van stoma,
inbrengen en verzorgen van katheter, blaasspoelen, injecteren s.c. en i.m., toedienen
van zuurstof, verzorgen de sonde, geven van sondevoeding, medicijnen delen en
toedienen. Informatie verwerken in zorgplan van de bewoner.
Eindverantwoording overdag over eigen afdeling en s ’avonds eindverantwoording
over 6 afdelingen.
Stichting Ipse-de Bruggen

2000 - 2003
Functie: groepsbegeleidster verstandelijk
gehandicapten.
Werkzaamheden: cliënten begeleiden bij de
ADL, maaltijden verzorgen, activiteiten organiseren en begeleiden, medicijnen delen,
tensie meten, temperaturen, glucose prikken, katheter verzorgen,
begeleidingsplannen bijhouden, dienstlijst maken, eindverantwoording over 2
groepen.
In de dag-, avond- nachtdiensten.
Woonzorgcentrum “Witte Brug”
1989 – 2000.
Functie: Bejaardenverzorgende.
Werkzaamheden: bewoners helpen bij de ADL, maaltijden verzorgen, glucose
prikken, tensie meten, temperaturen, zwachtelen, katheter- en stomazorg,
injecteren c.s., medicijnen delen, zorgplannen bijhouden.
In de dag-, avond- en nachtdiensten.
Computervaardigheden: Microsoft Word, HIX.
Hobby’s: lezen, wandelen, fietsvakanties en sieraden maken.

