Deskundige infectiepreventie
Ben jij een deskundige infectiepreventie en wil jij ons team komen versterken? Dan is deze vacature
iets voor jou.
De functie
Als deskundige infectiepreventie heb je een zichtbare en actieve rol op het gebied van preventie en
bestrijding van (ziekenhuis)infecties. De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders en eisen
die door de overheid aan ziekenhuizen worden opgelegd, maar vooral om onze patiënten en de
medewerkers te beschermen. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het opsporen,
analyseren en registreren van infectierisico’s en besmettingsbronnen. Je neemt audits af, verzorgt
voorlichting en scholing, stelt rapportages op en zorgt voor een goede opvolging hiervan.
De afdeling
Als deskundige infectiepreventie maak je deel uit van de afdeling infectiepreventie en werk je nauw
samen met collega’s zoals deskundigen infectiepreventie, deskundige steriele medische
hulpmiddelen, deskundige scopen reiniging & desinfectie en artsen microbiologen. Kenmerkend voor
onze afdeling is ons enthousiasme voor het werk, de gedrevenheid, onze flexibiliteit en de goede
sfeer!
Wij vragen
Voor deze functie is het voor ons belangrijk dat je voldoet aan het volgende profiel:
• Je beschikt over een afgeronde door de CZO-erkende opleiding Deskundige Infectiepreventie;
• Je staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van de VHIG;
• Je hebt relevante werkervaring met infectiepreventie in een ziekenhuis;
• Je bent besluitvaardig en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, een flinke dosis
relativeringsvermogen en humor;
• Je kunt zowel mondeling als schriftelijk op verschillende niveaus communiceren.
Wij bieden
Wij bieden jou een uitdagende functie aan in ons mooie ziekenhuis in Assen. Daarnaast bieden we je
het volgende:
• Een jaarcontract voor 30-36 uur per week, dat bij goed functioneren omgezet wordt in een contract
voor onbepaalde tijd;
• Een beloning conform de Cao Ziekenhuizen, waarbij deze functie ingeschaald is in FWG 55
(minimaal €2798 en maximaal €4111 bruto per maand bij een fulltime dienstverband);
• Een vakantietoeslag van 8,33%.
Sollicitatieprocedure
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan ontvangen we graag je sollicitatie en motivatiebrief
uiterlijk 18 september via het sollicitatieformulier op onze website: https://www.wza.nl/werken-enleren/vacatures/vacature/?id=2563517. De gesprekken staan gepland op 24 september. Het nagaan

van referenties kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.
Informatie
Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met één van onze collega's: Aleida
Kuipers (DI), Herma Blaauwgeers (DI/DSRD) of Gerda Biziuk (DI/DSMH). Zij zijn bereikbaar via het
telefoonnummer 0592-325493.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

