Ben jij deskundige infectiepreventie? Lijkt het je leuk om in een ambitieus en enthousiast team te
werken? Lees dan verder, Noordwest Ziekenhuisgroep zoekt voor de afdeling infectiepreventie een
enthousiaste nieuwe collega in de functie van

deskundige infectiepreventie (32-36 uur)
Wat ga je doen?
Als deskundige infectiepreventie binnen Noordwest werk je in een topklinische maar informele
omgeving als kwaliteitsfunctionaris op het gebied van infectiepreventie. Je werkt samen met jouw
collega’s en medewerkers in Noordwest aan een goed afgestemd infectiepreventiebeleid.

Wat vragen wij van jou?
• in bezit van een CZO erkend diploma deskundige infectiepreventie
• registratie in het VHIG kwaliteitsregister
• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
In de rol van deskundige infectiepreventie ben je klantgericht en ga je op een natuurlijke manier
relaties aan. Je bent in staat te overtuigen en kunt effectief adviseren. Je werkt resultaatgericht,
beschikt over een probleemoplossend vermogen en overziet bedrijfsprocessen. Je bent een
teamspeler die proactief en zelfstandig functioneert binnen een enthousiast team.
Wat stellen wij daar tegenover?
• een zelfstandige functie van 32-36 uur per week binnen een professioneel team
• een geweldig ontwikkelingsklimaat met alle ruimte om congressen, workshops en
opleidingen te volgen en je mooiste ambities waar te maken
• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. € 4.111,- bruto per maand op
basis van 36 uur per week, FWG 55)
• je een vaste aanstelling, beginnend met een jaarcontract
• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering, fietsplan en
bedrijfsfitness
• een ruim opleidingsbudget
Waar ga je werken?
Het team infectiepreventie valt onder de afdeling kwaliteit en veiligheid. De medewerkers geven op
pro- actieve wijze vorm aan het infectiepreventiebeleid.
Binnen de afdeling infectiepreventie vinden wij professionaliteit en betrouwbaarheid belangrijk. Wij
willen infectiepreventie graag samen naar een hoger niveau tillen. Komend jaar gaan wij daarom o.a.
verder met het uitdragen van onze visie, #BE SAFE, en het uitrollen van een ziekenhuis breed
scholingsplan.
Ons team bestaat uit 4 deskundigen infectiepreventie, 2 deskundigen infectiepreventie i.o., een data
manager, een secretaresse en een front-office medewerker en worden aangestuurd door hoofd
infectiepreventie. De vakinhoudelijke eindverantwoordelijkheid van het gevolgde infectiepreventiebeleid valt onder een arts-microbioloog met als vaste aandachtsgebied infectiepreventie.
Over Noordwest
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een
opleidingsziekenhuis zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000
medewerkers, 650 vrijwilligers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een
van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-Holland.
Noordwest, als je nóg beter wilt worden dan je al bent.

Ben je enthousiast?
Voor meer informatie over de functie of afdeling, kun je contact opnemen met Kim van der Laan
(hoofd infectiepreventie) via telefoonnummer 06-10181354.
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je van
harte uit te solliciteren.
Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website o.v.v. vacaturenummer 2253.

Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Noordwest. Als je nog beter wilt worden dan je al bent!

