
 

 

Ben jij geïnteresseerd in infectieziekten en vind jij het delen van kennis belangrijk? Ben je 
communicatief sterk en in staat om kennis op een effectieve en overtuigende manier over te dragen? 
Lees dan verder, Noordwest Ziekenhuisgroep zoekt voor de afdeling infectiepreventie 2 nieuwe 
enthousiaste collega’s in de functie van 
 
 

deskundige infectiepreventie in opleiding (32-36 uur) 
 

 
Wat ga je doen? 
De huidige corona pandemie laat zien hoe belangrijk infectiepreventie is. Daarnaast komen steeds 
vaker uitbraken voor met multi resistente micro-organismen en neemt de complexiteit binnen het vak 
infectiepreventie toe. Als deskundige infectiepreventie speelt je een belangrijke rol in het 
onderzoeken, registreren en analyseren van infectierisico’s en ziekenhuisinfecties. Je maakt beleid, 
controleert de naleving van het preventiebeleid en geeft scholing, voorlichting en instructies op alle 
niveaus. 
 
De opleiding 
De opleiding tot deskundige infectiepreventie is een post- HBO opleiding en is een combinatie van leren 
en werken, waarbij het theoretische gedeelte wordt gevolgd aan de UMC Utrecht Academie. Er zijn 
ongeveer 1 a 2 lesmomenten van 2 aangesloten dagen per maand. Daarnaast werk je op de afdeling 
infectiepreventie van Noordwest. 
De opleiding duurt in totaal 18 maanden en start op 8 april 2021. Het is dus belangrijk dat je 
beschikbaar bent vanaf week 13 of 14. 
 
 
Wij vragen van een deskundige infectiepreventie in opleiding 

• minimaal een hbo diploma in de richting van HBO-V of medische microbiologie OF een wo 
diploma in de richting van verpleging-of gezondheidswetenschappen  

• de bereidheid tot het volgen van de opleiding tot deskundige infectiepreventie  

• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 

• voldoende ervaring met het schrijven van beleidsmatige teksten 

• bereidheid om op de locaties Alkmaar en Den Helder te werken  
 
In de rol van deskundige infectiepreventie ben je klantgericht en ga je op een natuurlijke manier 
relaties aan. Je bent in staat te overtuigen en kunt effectief adviseren. Je beschikt over een 
probleemoplossend vermogen en kan goed prioriteiten stellen. Je bent een teamspeler die pro- actief 
en zelfstandig functioneert binnen een enthousiast team. 
 

Wat stellen wij daar tegenover? 

• een uitdagende en afwisselende functie van 32-36 uur per week, waar binnen je ruime 
mogelijkheden hebt jezelf te ontwikkelen 

• een deskundig en enthousiast team, waarmee je intensief samenwerkt 

• een geweldig ontwikkelingsklimaat met alle ruimte om congressen, workshops en 
opleidingen te volgen en je mooiste ambities waar te maken   

• tijdens de opleiding word je ingeschaald op basis van je huidige functie en/of werkervaring. 
Na diplomering wordt je ingeschaald in FWG 55 (max. € 4.227,- bruto per maand op basis 
van 36 uur per week) 

• je een contract voor de duur van de opleiding met uitzicht op vast dienstverband 

• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering, een fietsenplan en 
bedrijfsfitness 

 
Waar ga je werken? 
Het team infectiepreventie, valt onder de afdeling kwaliteit en veiligheid, geeft op pro- actieve wijze 
vorm aan het infectiepreventiebeleid en ondersteunt medewerkers bij de uitvoering hiervan. Ons team 
bestaat momenteel uit  4 deskundigen infectiepreventie, 2 deskundigen infectiepreventie in opleiding, 
een data manager, een secretaresse en een front-office medewerker en wordt aangestuurd door een 
hoofd infectiepreventie. De vakinhoudelijke eindverantwoordelijkheid van het gevolgde 



 

 

infectiepreventiebeleid valt onder een arts-microbioloog met als vaste aandachtsgebied 
infectiepreventie.  
 
Over Noordwest 
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een 
opleidingsziekenhuis zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 
medewerkers, 650 vrijwilligers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep 
een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-
Holland.  Noordwest, als je nóg beter wilt worden dan je al bent. 

Ben je enthousiast? 
Voor meer informatie over de functie of afdeling, kun je contact opnemen met Kim van der Laan 
(hoofd infectiepreventie) via telefoonnummer 06-10181354. 

Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je van 
harte uit te solliciteren.  
 
Solliciteren kan t/m 7 februari 2021 via het sollicitatieformulier (INTERN) / via het sollicitatieformulier 
in de link hieronder (EXTERN), solliciteren kan via het sollicitatieformulier op www.nwz.nl (EXTERN 
overig) o.v.v. 2704. 
 
Sollicitatiegesprekken worden gepland in week 7 (dinsdag 16 of donderdag 18 februari) 
 
Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  
 

Noordwest. Als je nóg beter wilt worden dan je al bent! 
 
 

http://www.nwz.nl/

