
    

 

 

Vacature Kraamverzorgende Geboortehuis Utrecht 

Het geboortehuis Utrecht is op zoek naar kraamverzorgenden die – op oproepbasis - graag ons 

gedreven en gezellige team komen versterken. Ben jij die leuke kraamverzorgende met passie voor je 

vak en wil je ons team compleet maken? Aarzel dan niet! 

 

Het Geboortehuis Utrecht (GHU) is opgezet en geëxploiteerd door STBN in samenwerking 

met een groot aantal verloskundigenpraktijken in en rondom Utrecht. We zijn gevestigd in het 

Diaconessenhuis, locatie Utrecht. Het GHU is inmiddels een begrip in de regio. 

In het GHU kunnen gezonde zwangeren terecht voor hun bevalling met hun eigen verloskundige. Er 

wordt in een enthousiast en gedreven team van kraamverzorgenden gewerkt, de sfeer is 

ongedwongen en er is veel aandacht voor de zwangere.  

De functie 

Als professioneel kraamverzorgende assisteer je bij de bevalling. Je bent de gastvrouw van het 
centrum en een aanspreekpunt voor zowel de cliënte met haar familie als voor de verloskundige. 
Dit houdt in dat je de cliënte verzorgt vanaf het moment dat zij arriveert tot 3 uur na de bevalling. Je 
kunt haar tijdens de ontsluitingsperiode ondersteunen. Na de bevalling zorg je voor de kersverse 
moeder en haar kind. 
 
Je brengt de kamers van het GHU in orde (schoonmaken) als de cliënte en haar baby weer naar huis 
zijn. Ook ben je verantwoordelijk voor de administratie van de bevallingen en draag je mede zorg 
voor inrichting van de kamers. 
 
Je verricht wachtdiensten, onregelmatigheids- en weekenddiensten. Deze diensten en tijden zijn 
oproep diensten. Er zijn 3 achterwacht-diensten per 24 uur: dag, avond en nachtdiensten. Tijdens je 
oproepdienst dien je binnen 45 minuten in het GHU aanwezig te kunnen zijn. 
 
Kom jij ons collegiale en gezellige team versterken? 
 

Dit zoeken wij in onze nieuwe collega 

+ Je beschikt over een diploma als kraamverzorgende of vergelijkbaar. 
+ Je beschikt over een registratie bij het KCKZ. 
+ Je woont binnen een straal van maximaal 45 minuten.  
+ Jij deelt al je professionele kennis en ervaring op een bevlogen manier met de aanstaande ouders. 
Zo geef je hen een excellente start. 
+ Je luistert goed naar de (aanstaande) ouders, vertaalt hun behoeften naar de praktijk, maar 
bewaakt hierin wel heel natuurlijk je eigen grenzen. 
+ Je staat open voor verschillende werkwijze van verloskundigen binnen het GHU. 
+ Je laat anderen in hun waarde en je staat open voor andere culturen en opvattingen. 
+ Je kunt je makkelijk aanpassen aan je omgeving. Je vindt het leuk om een positieve indruk achter te 
laten. 
+ Je bent positief, vriendelijk, attent en communiceert makkelijk. 
+ Je bent bereid om dag, nacht en  weekenddiensten te werken, op flexibele basis (diensten in 
overleg te bepalen).  



    

 

 

Wat wij bieden 

+ Een afwisselende baan in een gezellig en enthousiast team van kraamverzorgenden. 
+ Contract op oproepbasis. 
+ Korte lijnen met het ziekenhuis. 
+ Mogelijkheden tot bijscholing. 
+ Werken op een vaste plek. 
+ Een gedegen inwerkperiode. 
+ Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Kraamzorg. 
 

Voor meer informatie 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met Carlijn Nobels 
(centrummanager GHU) via telefoonnummer 06-51327051.  
 
Wil je solliciteren? Wat leuk! Stuur ons jouw CV en motivatie via info@geboortehuisutrecht.nl en dan 
nemen we contact met je op. 
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