Aanbod bezoeken beroepsprofessionals van het Slingeland Ziekenhuis voor beroepenoriëntatie
Niveau van het beroep
Beroepen

Afdeling

Farmaceutisch Medewerker

Ziekenhuisapotheek

Apothekersassistent

Apotheek
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Financiële Administratie

Logistiek Medewerker

Afdelingen logistiek
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Specifieke informatie
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10:00-12:00

5

10:00-12:00

4

12:30-14:30

5

09:30-12:00

Uitleg over de organisatie van de
ziekenhuisapotheek. De leerling kan
eventueel zelf een kleine bereiding maken.
Een bouillonzakje bereiden en een
vingerplaatje afnemen.
Uitleg over de organisatie van de
ziekenhuisapotheek. De leerling kan
eventueel zelf een kleine bereiding maken.
Een bouillonzakje bereiden en een
vingerplaatje afnemen.
Film over waarneming en over BHVontruiming
Uitleg over de samenhang van de diverse
administraties binnen het ziekenhuis.
Uitvoeren van diverse administratieve
handelingen.
Tijdens het bezoek krijg je eerst bezichtingen
van de sterilisatie-afdelingen en vanaf 14 uur
een rondleiding op de afdeling logistiek.
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2

13:00-15:00

Verpleegafdeling Leerunit

x

x

x

12

14:00- 16:00

Medisch Instrumentatie Technicus

Huisvesting & Techniek

x

Monteur elektrotechniek en/of werktuigbouw

Algemene techniek

x

Medewerker Gastenservice
Verpleegafdelingen
Laborant

Verpleegafdeling

x

Kok, keukenassistent, restauratief
medewerker

Centrale Keuken of het
personeelsrestaurant

x
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KCHL / MML
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x
x

x

x

x

x

x
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Interesse? De procedure is als volgt:
De leerling stuurt een mailtje naar:
franswijnands@profijtscholen.nl
Geef in je mail op:
Je naam, EN TWEE(!) emailadressen, van jezelf en van je ouders of mentor.
Op welke school je zit en welke klas.
Je interesse in welke afdeling en/of beroep.
Wij maken een afspraak voor een bezoek met de contactpersoon van de afdeling.
Zodra wij een datum hebben, ontvang je een uitnodiging. (Dat kan soms even duren).
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14:00-16:00
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14:00-16:00
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10:00-13:00
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14:00-16:00
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13:00-15:00

x
x

x
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Bezoek aan leerunit, waarin door stagiaires
verpleegkunde informatie over beroep en
vervolgopleidingen worden gegeven en een
verpleegkundeles wordt gevolgd.
Rondleiding in de werkplaats. Testopstelling
voor medisch technicus.
Uitleg over de organisatie van de afdeling
techniek. Wat is onderhoud, wat is storing?
Wat is een 24/7 bedrijf (de klok rond).
Bezoek machineruimte.
Kennismaking, meedraaien op de afdeling,
daarna afronding en evaluatie.
Rondleiding door de laboratoria.
Rondleiden en het beschrijven van de
dagindeling van start tot einde diensten van
de werkprocessen. Wie doet wat, wanneer
en waarom.

