
 
 

Deskundige Infectiepreventie 
(24 - 36 uur) 

 
Jouw functie  
Wij bieden je een uitdagende, zelfstandige functie in een klein team in het Antoni van 
Leeuwenhoek. Sinds de oprichting combineert het AVL de zorg voor kankerpatiënten met 
grensverleggend onderzoek. 
 
Onze afdeling infectiepreventie bestaat uit drie deskundigen infectiepreventie en een 
deskundige steriele medische hulpmiddelen & flexibele endoscopen.  
In samenwerking met de arts-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie geven wij 
gestalte aan het infectiepreventiebeleid van de organisatie. Met jouw komst zal ons team 
bestaan uit vier deskundigen infectiepreventie. 
 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toetsing en evaluatie 
van het infectiepreventiebeleid. Je draagt het beleid actief uit, onder andere door het geven 
van adviezen en voorlichting. Daarnaast houd je je bezig met surveillance en 
outbreakmanagement én heb je een belangrijke inbreng in werkgroepen en commissies 
gerelateerd aan infectiepreventie.  
 
Jouw profiel 
Spreekt dit je aan en herken je jezelf in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we je graag 
uit om te reageren op deze vacature. 
 

• Je hebt een afgeronde opleiding tot deskundige infectiepreventie en bent 
geregistreerd in het kwaliteitsregister van de VHIG 

• Je beschikt bij voorkeur over enkele jaren relevante werkervaring  

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 
• Je kunt prioriteiten stellen en hebt overtuigingskracht, je bent stressbestendig en kunt 

goed relativeren 

• Zowel zelfstandig als binnen een klein team functioneer je uitstekend 
  

Arbeidsvoorwaarden 
De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is de CAO ziekenhuizen. Je ontvangt een 
marktconform salaris. Daarnaast maakt een vaste eindejaarsuitkering onderdeel uit van de 
secundaire voorwaarden.  
 
Als werknemer van het Antoni van Leeuwenhoek kan je bij ons gratis parkeren. Uiteraard 
stimuleren wij onze medewerkers om de auto te laten staan, daarom bieden wij een 
interessante fietsregeling en/of korting op het openbaar vervoer. 
 
Interesse? 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met een van de 
deskundigen Infectiepreventie, via telefoonnummer 020 512 2874 of via 
infectiepreventie@nki.nl 

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016/5212/betaald-verlof-in-verband-met-bijzondere-gebeurtenissen
mailto:infectiepreventie@nki.nl

