Gezocht: Deskundige infectiepreventie

We hebben een interessante vacature binnen ons zorgnetwerk. Ben jij of ken jij een geschikte
kandidaat? Reageer of deel deze vacature dan snel!
Wat ga je doen?
Je voert zelfstandig hygiëneaudits uit bij zorgorganisaties in de ouderen-,
gehandicapten- en revalidatiezorg in de provincie Utrecht.
Je geeft voorlichting en advies aan (professionals binnen) deze zorgorganisaties.
Je participeert en werkt samen in netwerken.
Je organiseert waar nodig overlegmomenten met aandachtsvelders binnen de
organisatie.
Waar kom je te werken?
Als deskundige infectiepreventie ben je werkzaam binnen het Regionaal Zorgnetwerk
Antibioticaresistentie Utrecht en verricht je taken op het gebied van het voorkomen en bestrijden van
infectieziekten en antibioticaresistentie in de regio Utrecht. Het team waarin je komt te werken bestaat
uit leden van het regionaal zorgnetwerk en externe partners.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt HBO denk- en werkniveau.
Je hebt een afgeronde opleiding tot Deskundige infectiepreventie.
Je hebt affiniteit met de publieke gezondheidszorg.
Je hebt aantoonbare ervaring als Deskundige infectiepreventie.
Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
Je bent in staat om beslissingen te nemen op het gebied van advisering.
Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt ervaring met het opstellen van schriftelijk adviezen.
Je hebt ervaring met multidisciplinaire samenwerking.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende en afwisselende opdracht in een stimulerende werkomgeving met
prettige collega’s waar kwaliteit en een open sfeer belangrijk zijn.
Een marktconform uurtarief. Je wordt ingezet voor het auditeren van ongeveer negen
zorginstellingen binnen de regio Utrecht. Dit staat gelijk aan 140 tot 200 uur.
Wil je nog informatie?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Kaltrina Tahiri, deskundige infectiepreventie via
06-53759253 of ktahiri@ggdru.nl.
Ben je enthousiast?
Heb je interesse? Solliciteer dan vóór 30 november door je motivatiebrief, CV en uurtarief te mailen
naar rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl.

