
 

Maak jij het verschil voor infectiepreventie in 
deze nieuwe werkelijkheid?  
 
Infecties houd je niet buiten de deur, het is wel een gezamenlijke taak om verspreiding te voorkomen. 
Marcel, deskundige infectiepreventie, is trots op het infectiepreventiebeleid van het Flevoziekenhuis. 
“Tijdens de heftige, afgelopen maanden van de coronapandemie hebben we samen de schouders 
eronder gezet om onze patiënten de beste zorg te geven en onze collega’s daarbij te helpen. Mede 
door de goede contacten en korte lijnen binnen ons ziekenhuis is dit goed gelukt. We gaan nu een 
nieuwe fase in. Het is een uitdaging om de zorg zó in te richten dat mogelijk nieuwe verspreiding van 
het coronavirus, en natuurlijk andere infectieziekten, wordt voorkomen.”  
 
 
Binnen de stafafdeling Kwaliteit en Veiligheid van zorg is een vacature voor de functie:  
 

Deskundige infectiepreventie 
32 – 36 uur per week  

(88,89% - 100%) 
 

De afdeling:  
De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie wordt gevormd door drie deskundigen  infectiepreventie. Er is 
een samenwerkingsverband met het Medisch Microbiologisch Laboratorium gevestigd in het OLVG. 
De samenwerking met onze arts-microbioloog is ronduit goed te noemen.Vanwege het vertrek van 
een van de deskundigen infectiepreventie zijn wij op zoek naar een nieuwe, enthousiaste collega! 
 
De functie: 
Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie op het gebied van 
infectiepreventie. Je ontwikkelt, implementeert en evalueert het infectiepreventiebeleid. Je signaleert  
infectierisico’s en zet interventies in gang. Je identificeert, registreert en analyseert 
ziekenhuisinfecties. Uiteraard adviseer je over de vormgeving van dat beleid en geef je voorlichting 
aan alle geledingen binnen het Flevoziekenhuis. 
 
Het profiel:  

 Je bent in het bezit van het diploma deskundige Infectiepreventie; 

 Je bent opgenomen in het VHIG-kwaliteitsregister; 

 Je hebt, bij voorkeur, enkele jaren aantoonbare gerichte werkervaring; 

 Je hebt een proactieve houding en laat regelmatig je gezicht zien op de afdelingen; 

 Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een teamspeler; 

 Je kunt prioriteiten stellen, hebt overtuigingskracht en staat stevig in je schoenen; 

 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om aan te 
sluiten bij de belevingswereld van de verschillende professionals. 

 
Verder ben je:  

 Een goede schrijver; 

 Communicatief vaardig op alle niveaus; 

 Verbindend. 
 
Wij bieden: 
De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens CAO ziekenhuizen, conform FWG 60. 
Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een maximum van € 4.682,-- op fulltime basis. 
Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar, met de intentie om deze 
aanstelling om te zetten naar onbepaalde tijd.  
 
Belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicole van der Roer, hoofd Kwaliteit en Veiligheid 
van Zorg, bereikbaar op 036-868 9638 of via nvdroer@flevoziekenhuis.nl Je kunt ook contact 
opnemen met een van de deskundigen infectiepreventie, bereikbaar op 036-868 8753 of via  
hygiene@flevoziekenhuis.nl.  
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Solliciteren? 
Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin je beschrijft: 

 Waarom jij de juiste persoon voor de functie bent; 

 Wat jij gaat toevoegen; 

 Waarom jij denkt dat jij bij het Flevoziekenhuis past. 
 

Wij zien je brief en CV graag voor 15 juni 2020 tegemoet via onze website: 
http://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren onder vermelding van vacaturenummer 2020- 138.  
 

De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 23 juni a.s. 
 

Het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) en 
eventueel een assessment maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.  

 

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij 
 

Het Flevoziekenhuis is hét ziekenhuis voor Almere en Flevoland. Wij verzorgen een breed aanbod van 
uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Wij brengen 
topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met Amsterdam UMC  en onze 
eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar optimale 
gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij in 
een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis 
leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op. Meer 
weten? Kijk op: www.flevoziekenhuis.nl. 
 

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door het 
Flevoziekenhuis en worden opgenomen in onze database. 

Je hebt ook rechten ten aanzien van jouw gegevens. Graag verwijzen wij je naar het privacy statement. 
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