Deskundige infectiepreventie
Functieomschrijving
Als deskundige Infectiepreventie verricht je activiteiten op
het gebied van preventie en bestrijding van
(ziekenhuis)infecties binnen kaders en de eisen die door
de overheid aan het ziekenhuis zijn opgelegd. Je bent
verantwoordelijk voor het opsporen, analyseren en registreren van infectierisico’s en
besmettingsbronnen en je neemt maatregelen ter voorkoming daarvan. Daarnaast ontwikkel en
optimaliseer je het infectiepreventiebeleid, richtlijnen, protocollen en instructies en zie je toe op
de naleving daarvan.
Taken en verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken binnen deze vacature zijn het adviseren van zorgafdelingen met vragen over
infectiepreventie (zowel reguliere infectiepreventie als COVID-19 gerelateerde vragen), het geven
van scholingen aan medewerkers en het adviseren in beleid. Ook zal de nieuwe medewerker vast
contactpersoon zijn voor een aantal zorgafdelingen in het Radboudumc. De vacature betreft het
opvangen van een zwangerschapsverlof en extra ondersteuning i.v.m. COVID-werkzaamheden.
Onze voorkeur gaat uit naar een collega met een afgeronde opleiding tot deskundige infectiepreventie.
Wij nodigen basisartsen ook van harte uit om te solliciteren naar deze uitdagende functie!
Profiel
Je hebt een afgeronde opleiding tot deskundige infectiepreventie. Je bent bij de Vereniging voor
Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) geregistreerd. Ook basisartsen nodigen wij
van harte uit om te solliciteren.
Samenwerken met collega's en anderen gaat je goed af. Je bent stressbestendig, proactief, flexibel,
kunt goed prioriteiten stellen en je bent besluitvaardig. Ook beschik je over een gestructureerde
en analytische denkwijze en heb je interesse in onderzoek en het verbeteren van werkprocessen.
Vanzelfsprekend komt relativeringsvermogen goed van pas. Je kunt jezelf mondeling en
schriftelijk uitstekend uitdrukken.
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.
Organisatie
Medische Microbiologie
De unit Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) van het Radboudumc is een onderdeel van de afdeling
Medische Microbiologie. Ons team bestaat uit een arts-microbioloog als hoofd van de afdeling, een
epidemioloog (plaatsvervangend Unit Hoofd), zeven geregistreerde deskundigen infectiepreventie,
een assistent infectiepreventie en twee opleidingsplaatsen voor deskundigen infectiepreventie in
opleiding. Naast de verantwoordelijkheid in het Radboudumc heeft de Unit als doelstelling
infectiepreventie te verbeteren in low-resource settings binnen bestaande
samenwerkingsverbanden met RIVM, ECDC, en WHO.
Het Radboudumc
Het Radboudumc in Nijmegen wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en
betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in
Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk
zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover
vertellen.
Arbeidsvoorwaarden
•
•

Het betreft een contract voor 32 tot 36 uur per week voor bepaalde tijd van 6 maanden.
Het dienstverband is van 1 februari 2021 tot 31 juli 2021.
Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 9: min €3050 - max €4200
bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering).

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de
functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de
afdeling HR van het Radboudumc.
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.
Opmerkingen en contactinformatie
De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 8 januari 2021. Fijn als je hier alvast rekening
mee houdt.
Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te
werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de vacaturehouder. Ook
voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met Edmée Bowles, artsmicrobioloog en hoofd Hygiëne en Infectiepreventie via het secretariaat Medische Microbiologie,
door te mailen naar secretariaat.mmb@radboudumc.nl of door te bellen naar (024) 361 90 41. Voor
solliciteren gebruik het online sollicitatieformulier.
Graag solliciteren vóór 16 januari.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.

