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Per 1 februari 2021 is er in het Groene Hart Ziekenhuis plaats voor:  

Functietitel 
 
 

 
Teamleider / Deskundige Infectiepreventie 

Afdeling  
 
 

Als er in de afgelopen tijd iets ontwrichtend is gebleken, dan zijn wel het micro-
organismen; in dit geval een virus. Wereldwijd, nationaal maar most of all, op individueel 
niveau hebben micro-organismen een enorme impact. Het belang van het voorkómen 
van besmettingen is meer dan ooit aangetoond. Met name in het ziekenhuis waar de 
meest kwetsbaren verzorgd worden. Het devies van de afdeling Infectiepreventie is dan 
ook: ‘Van elke patiënt hebben we er maar één’ en derhalve verdient iedere patiënt 100% 
onze infectiepreventieve zorg! 
 
 

Dit ga je doen  
 
 
 
 

Als het jouw passie is om infectiepreventie in het oog springend en ziekenhuisbreed 
geadresseerd  te houden, ben je van harte uitgenodigd om te reageren op deze 
vacature! 

Autonome professionaliteit en flexibiliteit staan hoog in het vaandel van de 3 teamleden 
en 3 artsen- microbioloog  waarmee je gaat samen werken.  

Je bent hét aanspreekpunt van de afdeling en bent zichtbaar aanwezig in de organisatie. 
Je weet tactvol om te gaan met de formele én informele lijnen. Je vertegenwoordigt de 
afdeling Infectiepreventie binnen en buiten het ziekenhuis. 

Verder heb je een actieve en monitorende rol in de Planning & Control-cyclus van het 
ziekenhuis en stuurt op de financiële, kwaliteits- en personele indicatoren. 

 

Dit breng je mee 
 

 

• Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, met een heldere visie op 
infectiepreventie en management en weet dit om te zetten in werkprocessen en 
operationele aansturing. 

• Je hebt een post-HBO opleiding Ziekenhuishygiëne (CZO-geaccrediteerd) en hebt 
bij voorkeur een managementopleiding gevolgd. 

• Je legt makkelijk de verbinding in de samenwerking met alle betrokken disciplines. 

• Je bent constructief en positief ingesteld. 

• Je bent aantoonbaar in staat om over de grenzen van je eigen RVE te kijken en de 
samenwerking met andere teamleiders/RVE’s aan te gaan. Om zo te komen tot de 
beste zorg voor de patiënten van het GHZ. 

• Je afdeling op orde hebben is voor jou niet meer dan normaal.  Daarnaast ben je 
een geboren kartrekker. Zijn er kansen voor vernieuwing of verbetering ook buiten je 
RVE? Dan ben jij degene die het initiatief neemt, lef toont en mensen meekrijgt. 

• Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en kunt goed prioriteiten stellen. 

• Met jouw kwaliteiten, persoonlijkheid en expertise weet je een hecht team te smeden 
en te behouden. 

• Je hebt ervaring/ kunt omgaan met productiecijfers, het opstellen van een 
afdelingsbudget en planning van werkprocessen. 

• Je beschikt over analytisch vermogen en inzicht. 

• Kom je bij ons werken dan vragen wij om een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag).  
 

 

Bij ons krijg je  
 
 

• Een warm welkom en voldoende tijd om goed ingewerkt te worden 

• Een superleuke baan, met veel eigen verantwoordelijkheid en veel ruimte om je rol 
als teamleider en deskundige infectiepreventie een eigen invulling te geven. 

• Een warme en collegiale werksfeer: we kennen elkaar goed en werken graag 
samen. 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste 
aanstelling. 

• Een dienstverband van 36 uur per week 
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• Salaris conform Cao Ziekenhuizen, FWG 60. Je wordt ingeschaald op basis van 
opleiding en ervaring. 

• 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag (dus 14 maandsalarissen per 
jaar!)  

 

Daarnaast wordt er veel georganiseerd om jou te helpen energiek te blijven. Van 
mindfulness- en yogalessen tot een fietsplan, korting op sportscholen, gratis 
voedingsadvies en/of beweegadvies.  

 

 

Werken bij het Groene 
Hart Ziekenhuis 
 
 

Wij zijn hét ziekenhuis in het Groene Hart. Groot genoeg voor brede zorg, maar 
overzichtelijk genoeg voor korte lijnen. We staan open voor iedereen. Ons karakter? 
Gewoonweg hartelijk. Met een no-nonsense houding én oog voor elkaar. Dat zie je terug 
in de werksfeer op de afdelingen. In de zorg voor onze patiënten. En in onze zorg voor 
jou. Want pas dan vinden wij dat ‘t klopt. 
Verder is de visie van het  Groene Hart Ziekenhuis verschoven van standaardiseren, 
implementeren en controleren naar proberen, leren en reflecteren.  
 
 

Meer informatie 
 
 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Truus de Ruiter; teamleider afd. 
Infectiepreventie. Groene Hart Ziekenhuis Gouda. 
Tel. 0182 - 505033 
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