Deskundige Infectiepreventie
Ben jij een ervaren Deskundige Infectiepreventie die de overstap wil
maken naar het infectiepreventieteam van Amphia? Een team met
bevlogen medewerkers waarin alles op alles wordt gezet om infecties te
voorkomen? Lees dan gauw verder en kom werken in JOUW Amphia.
JOUW functie
In de huidige COVID-19 crisis zijn de ogen gericht op Infectiepreventie. Je hebt
als Deskundige Infectiepreventie een cruciale rol in de coördinatie en het
adviseren over maatregelen en richtlijnen ten aanzien van de gezondheid van
medewerkers en patiënten. Maar ook in rustigere tijden is deze functie
onmisbaar: jij zet alles op alles om zorg gerelateerde infecties te voorkomen.
Hiervoor ontwikkel, schrijf, implementeer en evalueer je beleid. Zowel voor
Amphia als voor omliggende verpleeghuizen en revalidatiecentra. Daarnaast:
 Signaleer je welke situaties (verhoogd) besmettingsgevaar kunnen
opleveren en adviseer je daarop;
 Om oorzakelijke verbanden te vinden, leg je gedetailleerd
patiëntgegevens vast omtrent diagnose, behandeling, medische
ingrepen en verpleeglocaties;
 Zijn er talloze (zorggerelateerde)infecties waarin jij je kunt vastbijten en
verdiepen. Jij wordt daardoor dé deskundige van Amphia op dat
gebied.
Werken bij Infectiepreventie betekent werken in de toekomst. Iedere stap die je
neemt en ieder doel dat je bereikt draagt bij aan de bestrijding van infecties
waarvan de resultaten tot uiting komen in de toekomst.
JOUW werkomgeving
Je maakt onderdeel uit van de Kenniskern Infectiepreventie onder leiding van
prof. dr. Jan Kluytmans, arts – microbioloog en Miranda van Rijen, manager.
Een enthousiast en prettig team met 7 gedreven gediplomeerde Deskundigen
Infectiepreventie die elkaar scherp houden en alles geven om het hoogste
niveau van patiënt- en medewerkerveiligheid te halen. Naast het team
Deskundigen Infectiepreventie, bestaat de kern ook uit research medewerkers,
inhoudsdeskundigen op de gebieden van infectiepreventie bij personeel,
steriele medische hulpmiddelen en scopen, ondersteunende staffuncties en
medewerkers van externe projecten zoals het Zorgnetwerk
Antibioticaresistentie Noord – Brabant. Binnen de afdeling wordt ook

wetenschappelijk onderzoek verricht naar infectieziekten.
Amphia als JOUW werkgever
Werken bij Amphia betekent werken in hét topklinisch ziekenhuis van de mooie
stad Breda. Wij bieden je:
 Een salaris van maximaal € 4.111,- bruto per maand, conform CAO
Ziekenhuizen (functiegroep 55, op basis van 36 uur);
 8,3% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering;
 Een online aanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en praktische
tips op het gebied van gezondheid en welzijn;
 Ruimte om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien op het gebied van
infectiepreventie samen met de meest deskundige collega’s.
Wat bovendien leuk is om te weten: bij Amphia krijg je onder andere korting op
extra producten zoals een sportabonnement, fiets of telefoon en je ontvangt
collectiviteitskorting op je zorgverzekering. Je kunt ook lid worden van onze
personeelsvereniging die leuke reisjes en uitjes organiseert.
Wie ben JIJ?
Jij bent een enthousiaste deskundige die met beide benen op de grond staat en
gedreven is in zijn vak. Je bent nieuwsgierig en durft kritische vragen te stellen.
Je overziet zaken en weet de details van de hoofdlijnen te onderscheiden. Je
neemt daarbij graag het voortouw om aan de slag te gaan. Ook weet je door de
juiste houding aan te nemen, beleid overtuigend over te brengen. Tevens:
 Heb je een afgeronde opleiding tot Deskundige Infectiepreventie en
relevante werkervaring;
 Heb je goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 Heb je een rijbewijs en de beschikbaarheid over een auto.
Interesse?
Benieuwd of Amphia bij jou past? Neem gerust contact op met Miranda van
Rijen, manager Infectiepreventie. Zij vertelt graag meer over de functie en het
werk als Deskundige Infectiepreventie binnen Amphia. Dit kan tijdens een
vrijblijvende (online) kennismaking. Miranda is bereikbaar via 076 595 4289 of
via mvanrijen@amphia.nl
Direct solliciteren kan natuurlijk ook! Klik op de onderstaande button en stuur je
cv met motivatie vóór 23 november 2020.

