
 
 De Acute Pijn Service van het Erasmus MC heeft een vacature voor  

Pijnconsulent Volwassenen  
24- 32 uur per week  
Functie inhoud  
In deze functie maak je deel uit van de Acute Pijn Service dat zorg verleent bij de bestrijding van acute 
en postoperatieve pijn bij volwassenen. Samen met de collega’s uit het team ben je verantwoordelijk 
voor de continuïteit en kwaliteit van de werkzaamheden op de afdelingen. Met elkaar zorgen jullie 
ervoor dat alle patiënten optimale zorg ontvangen. Je bent de vraagbaak voor verpleegkundigen, artsen 
en patiënten op het gebied van pijn. Naast monitoring, registratie en bestrijding van pijn bij patiënten is 
het bevorderen van deskundigheid binnen de organisatie een kerntaak.  
Voor deze functie zijn dagdiensten van toepassing, werken op feestdagen en het weekend is onderdeel 
van het werk.  
Werkomgeving  
De Acute Pijn Service voor volwassenen is onderdeel van de Anesthesiologie. Het team bestaat uit 
pijnconsulenten, pijnverpleegkundigen, verpleegkundig specialist Anesthesiologie-Pijngeneeskunde en 
een anesthesioloog als medisch coördinator. Je werkt multidisciplinair en onderhoudt contacten met 
diversen specialismen.  
Profiel  

• Je bent in het bezit van het diploma Pijnconsulent.  
 

• Ben je anesthesiemedewerker of ervaren verpleegkundige met raakvlakken voor deze functie en 
bereid de opleiding tot Pijnconsulent te volgen, dan kom je ook in aanmerking.  

• Je bent een enthousiaste collega met een flexibele inzet, goede communicatieve vaardigheden 
en servicegerichte instelling.  

• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.  

• Een positieve instelling, reflecterend vermogen met oog voor innovatie en kwaliteit is, naast 
humor, een pre.  

 
Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.  
Wat bieden wij  
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met 
hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.  

• Je ontvangt een contract met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Een bruto maandsalaris van maximaal € 4.200,- (schaal 9b) bij een volledige werkweek van 36 
uur.  

• Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd 
wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.  

• Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor 
onze rekening.  

• Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook 
een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.  



 
Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.  
Inlichtingen en solliciteren  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Inge de Leeuw, manager 
Polikliniek Anesthesiologie, 06 460 866 94. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Anouk 
van Rosmalen, recruiter, je graag te woord. Je kunt haar bereiken via: 06 311 350 71.  
www.werkenbijerasmusmc.nl  


