
Deskundige infectiepreventie  

32 – 36 uur 

 

De afdeling 

Het team infectiepreventie maakt deel uit van de afdeling Kwaliteit. De afdeling 

infectiepreventie bestaat op dit moment uit een enthousiast team van 3 deskundigen 

infectiepreventie, een deskundige steriele medisch hulpmiddelen/ deskundige scopen 

reiniging en desinfectie (DSMH/ DSRD), een assistent-infectiepreventie, een deskundige 

infectiepreventie in opleiding en een hoofd infectiepreventie.  

 

Je nieuwe baan 

Als deskundige infectiepreventie heb je een zichtbare en actieve rol op het gebied van 

preventie en bestrijding van (zorg)infecties. Samen met de overige deskundigen 

infectiepreventie ben je verantwoordelijk voor het opsporen, analyseren en registreren van 

infectierisico’s en besmettingsbronnen en neem je maatregelen ter voorkoming daarvan. Een 

van de speerpunten van de afdeling is de NIAZ accreditatie die in november zal 

plaatsvinden. De nauwe samenwerking met de collega adviseurs van de afdeling kwaliteit 

biedt volop ontwikkel- en samenwerkingsmogelijkheden.  

 

Wie ben jij?  

 Je bent in het bezit van een CZO diploma deskundige Infectiepreventie (ook 

recent afgestudeerde kandidaten worden van harte uitgenodigd) met een 

geldige registratie binnen het kwaliteitsregister van de VHIG. 

 Je bent resultaatgericht, zelfstandig, pro-actief en beschikt over sociaal-

communicatieve competenties zoals motiveren, samenwerken, organisatie 

bewustzijn, onderhandelen en netwerken; 

 Je bent in staat om zowel beleidsmatig als ook pragmatisch en uitvoerend te 

denken en te handelen; 

 Je bent een gesprekspartner voor diverse disciplines en beschikt over 

uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

 Je bent een energieke en flexibele collega die stevig in de schoenen staat, 

creatief is en open staat voor veranderingen. 

Wat bieden wij jou?  

 Wij bieden een uitdagende werkomgeving binnen ons ziekenhuis, een omgeving die 

volop in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor persoonlijke groei.  



 Je bent werkzaam op alle locaties, die goed bereikbaar zijn met het openbaar en 

eigen vervoer. 

 Het salaris is overeenkomstig met functiegroep 60 (minimaal € 3.225,00 en maximaal 

€ 4.682,00 bruto per maand op fulltime basis). De Cao-Ziekenhuizen is van 

toepassing, onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima 

pensioenregeling bij PFZW. 

 Het betreft een aanstelling voor 32 – 36 uur per week, voor in eerste instantie de duur 

van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.  

 Daarnaast vinden wij een balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk. Wij 

faciliteren dit door een actieve personeelsvereniging. We bieden ook een 

bedrijfsreglement waarbij met voordeel een fiets kan worden aangeschaft of een 

fitnessabonnement. Daarnaast kun je via ‘CultuurWerkt’ met korting gebruik maken 

van diverse kunst- en cultuuractiviteiten en krijg je via ‘Benefits at Work’ kortingen in 

verschillende pretparken en winkels. 

 

Interesse?  

Solliciteer direct online. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met, 

Moira Oosthuizen, afdelingshoofd infectiepreventie, telefoonnummer 06-30910065. Graag 

ontvangen wij jouw sollicitatie uiterlijk 9 augustus. De gesprekken vinden plaats in week 34 ( 

17 t/m 21 augustus). 

 

 

 


