
 

 

Kom werken bij Amsterdam UMC 
www.werkenbijamc.nl 

 

Locatie AMC       Meibergdreef 9       1105 AZ Amsterdam       Vragen? recruitment@amc.nl 

DE FUNCTIE 
Door de COVID-19 uitbraak is Infectiepreventie 

belangrijker dan ooit en onze richtlijnen en adviezen 

hebben verstrekkende gevolgen voor de bedrijfsvoering van 

het ziekenhuis en de veiligheid van patienten en 

medewerkers. Als deskundige infectiepreventie maak je 

deel uit van het multidisciplinair team van de subafdeling 

Infectiepreventie. We zetten ons in voor preventie, 

signalering en bestrijding van (ziekenhuis)infecties en 

transmissie van resistente micro-organismen. Er is een 

goede inbedding van infectiepreventiemaatregelen in de 

dagelijkse praktijk mede door het netwerk van 

Contactpersonen Infectiepreventie, de handhygiene 

compliance metingen en de registratie van 

ziekenhuisinfecties. Als academische subafdeling zien wij 

onderzoek op het gebied van epidemiologie en preventie 

van zorggerelateerde infecties en transmissie van resistente 

micro-organismen als een belangrijke taak. Hierin willen 

wij ons de komende jaren verder ontwikkelen. 

Wegens vertrek van een collega zoeken wij nu een 

enthousiaste en pro-actieve Deskundige Infectiepreventie 

die samen met ons de afdeling verder wil ontwikkelen. 

Werkzaamheden: 

 Ontwikkelen en implementeren van 

infectiepreventiebeleid; 

 signaleren, onderzoeken en analyseren van 

(ziekenhuis)infecties en risicovolle 

omstandigheden met betrekking tot besmettingen; 

 ontwikkelen van voorlichtings- en 

instructiemateriaal en het geven van scholing; 

 leveren van een vakinhoudelijke bijdrage in 

projectgroepen en commissies, zowel intern als 

extern; 

 meedraaien in de operationele taken van de 

afdeling.  

Deskundige Infectiepreventie 

HALLO. WIJ ZIJN AMSTERDAM UMC 
Het AMC en VUmc bundelen de krachten in een fusie en 

worden als één geheel aangestuurd. In Amsterdam UMC 

werken AMC en VUmc samen aan het uitstekend 

verzorgen van patiënten, leiden we veelbelovende talenten 

op tot arts en verpleegkundige én verbeteren we de 

gezondheidszorg van morgen dankzij hoogstaand en 

(inter)nationaal erkend wetenschappelijk onderzoek. Samen 

kunnen we dat zo veel beter dan alleen. 

DE AFDELING 
De afdelingen Medische Microbiologie & Infectiepreventie 

van AMC en VUmc zijn recent gefuseerd tot één 

gezamenlijke afdeling, met als hoofdlocatie AMC. Hiermee 

is een eerste belangrijke stap gezet om de academische 

ambities te verwezenlijken die de nieuwe afdeling zich 

gesteld heeft op het gebied van de Medische Microbiologie 

en Infectiepreventie in Amsterdam, zowel ten aanzien van 

de patiëntenzorg als het onderzoek en onderwijs & 

opleiding. Na de samenvoeging is een omvangrijke 

afdeling ontstaan met ruim 270 medewerkers en 

gespecialiseerde diagnostische laboratoria voor virologie, 

bacteriologie, mycologie, parasitologie naast centrale 

laboratoria voor moleculaire en serologische diagnostiek. 

Daarnaast omvat de afdeling een gezamenlijk team voor 

Infectiepreventie, verschillende researchlaboratoria en drie 

nationale referentielaboratoria. 

Het multidisciplinaire infectiepreventie team bestaat uit 11 

Deskundigen Infectiepreventie, 1 leidinggevend 

Deskundige Infectiepreventie, 2 assistenten 

Infectiepreventie, 2 deskundigen steriele medische 

hulpmiddelen, 1 dataconsulent/epidemioloog en 2 artsen-

microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie. De 

werkzaamheden van de Deskundigen Infectiepreventie 

vinden plaats op beide locaties (VUmc en AMC). 
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Deskundige Infectiepreventie 

 Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging 

en organiseren verschillende (sportieve) 

activiteiten en evenementen door het jaar heen. 

 Bij ons heb je gratis en onbeperkt toegang tot het 

trainingsaanbod van onze online leeromgeving 

GoodHabitz. 

Kijk voor een overzicht van al onze andere 

arbeidsvoorwaarden op 

https://werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden/. 

SOLLICITEREN 
Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop 

‘solliciteren’ op onze website. 

Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust contact op 

met Nanette Palmer (leidinggevend Deskundige 

Infectiepreventie), via 06-50063846 of Ingrid Spijkerman 

(Hoofd Infectiepreventie), via 020-56 64007. Voor meer 

informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij 

Steven Hansum (HR-adviseur), via 020 – 56 63937. 

Wij zien uit naar onze kennismaking! 

Een screening kan onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure. Toegang tot DigiD is hiervoor 

noodzakelijk. 

MEER INFORMATIE 
Meer informatie over deze vacature is terug te vinden op 

onze recruitmentwebsite. Navigeer hiervoor naar: 

www.werkenbijamc.nl/vacatures/deskundige-

infectiepreventie/ 

Hoewel aan dit bericht de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen 

rechten aan worden ontleend. Zie ook de AMC Disclaimer: 

www.amc.nl/disclaimer  

WIJ VRAGEN 

 Je bent in het bezit van het CZO-diploma 

deskundige infectiepreventie, met een geldige 

registratie in het kwaliteitsregister. 

 Ook ben je communicatief en sociaal vaardig en 

heb je een goede schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid. 

 Je hebt een initiatiefrijke en actieve houding. Je 

kunt motiveren en stimuleren. 

 Je bent bereid op twee verschillende lokaties 

(VUmc, AMC) te werken. 

 Ervaring als deskundige infectiepreventie in een 

ziekenhuis is een pre. 

ONS AANBOD 
Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping 

en verbreding, extra scholing en een plek om te groeien! 

Werken bij Amsterdam UMC betekent werken in een 

inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, 

in alle opzichten, wordt gestimuleerd. 

 Het salaris ligt tussen € 2.961,- en € 4.078,- bruto 

per maand op basis van 36 uur (schaal 9 CAO 

UMC) 

 Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor 

onregelmatige diensten, vakantiegeld (8%) en een 

eindejaarsuitkering (8,3%). 

 Wij bieden in eerste instantie een 

arbeidsovereenkomst aan voor 12 maanden, met 

uitzicht op een vast dienstverband bij goed 

functioneren. 

 Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, zijn 

er voor medewerkers ook parkeerplaatsen 

beschikbaar. Wil je op de fiets komen dan kan je 

gebruik maken van de fietsregeling. 

 Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. 

Amsterdam UMC draagt een groot deel van de 

premie bij (70%). 
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