Wij zoeken een

deskundige infectiepreventie / DSMH
Wie wij zijn
Tensen & Nolte Infectiepreventie is een expertise bedrijf wat al 15 jaar infectiepreventie op maat levert. Onze
opdrachtgevers zijn zorginstellingen van uiteenlopende aard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekenhuizen,
privéklinieken, verpleeg- en verzorghuizen, huisartsenposten, thuiszorgteams, tandartsklinieken. Daar bieden wij
ondersteuning en deskundigheid bij uiteenlopend onderwerpen. Van dagelijkse routine werkzaamheden tot
specialistische projecten. Sinds 1 mei 2020 zijn wij onderdeel geworden van Sansidor. Sansidor is een krachtige en
dynamische groep van professionals op het gebied van water, lucht, infectiepreventie, voedselveiligheid, asbest en
gebouwinspecties. We werken aan een veilige leefomgeving en veilige gebouwen. Zo bouwen we krachtig - zelfstandig
maar als onderdeel van een grotere organisatie – door aan infectiepreventie met toekomstperspectief.
Hoe wij werken
Ons team bestaat uit enthousiaste en gedreven deskundigen infectiepreventie. Klanten werken met ons samen om
infectiepreventie te realiseren en te verankeren in de dagelijkse gang van zaken. Ook worden wij gevraagd
specialistische kennis te leveren bij knelpunten, outbreak situaties of nieuwe projecten. Hierbij hoort ook de
toenemende vraag naar expertise op het gebied van steriele medische hulpmiddelen. Wij werken zelfstandig op locatie,
maar hebben als team veel onderlinge samenhang en teamspirit. Werken bij Tensen & Nolte Infectiepreventie is
afwisselend, inspirerend en dynamisch. Ons team wordt ondersteund door een ervaren officemanager en een artsmicrobioloog.
Wat wij zoeken
Wij zoeken een gediplomeerde en ervaren collega die samen met ons gaat werken als zelfstandig werkende deskundige
infectiepreventie en als DSMH. Pas jij in onderstaand profiel, dan is deze vacature iets voor jou!
- Je hebt passie voor ons vak en draagt dat graag uit. Je houdt je graag bezig met dagelijkse routineklussen,
projectmanagement, auditeren, opleidingsbegeleiding.
- Je vindt het geen probleem om bij verschillende klanten werken. Je bent communicatief sterk, kan goed
samenwerken en houdt ervan met veel verschillende mensen om te gaan. Je voelt je op gemak op de werkvloer,
maar ook op managementniveau. Je bent doortastend en kan oplossingsgericht werken.
- Je bent in het bezit van het diploma deskundige infectiepreventie/en opgenomen in het VHIG-kwaliteitsregister.
- Je hebt de opleiding tot DSMH gevolgd en bent opgenomen in het accreditatieregister van de VDSMH.
- Je hebt ervaring met werkzaamheden vanuit de positie van DSMH: je overziet de zwaarte van de adviesrol.
- Je hebt ruime kennis van de kwaliteitseisen van steriele medische hulpmiddelen en flexibele endoscopen volgens
de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.
- Je hebt affiniteit met technische aspecten van medische instrumenten en apparatuur.
- Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Ons aanbod
Je krijgt bij ons gelegenheid jezelf te ontwikkelen binnen beide vakgebieden. Mede doordat je werkervaring opdoet bij
diverse organisaties wordt ook je praktische kennis steeds verder uitgebouwd. Wij bieden je een prima salaris, een
ruime reiskostenvergoeding en een bonusregeling. De vacature stellen wij voor tussen 24-36 uur; voorkeuren voor
invulling van de contracturen zijn bespreekbaar.
Interesse?
Karina Nolte 06-20681209/nolte@tensennolte.nl of Margriet Tensen 06-22485163/tensen@tensennolte.nl

