
Deskundige Infectiepreventie  
32-36 uur per week 
 
Wil jij een grote bijdrage leveren aan het voorkomen van verspreiding van infecties? Beschik jij over 
goede adviesvaardigheden en ben jij een verbinder? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou! 
 
Wat ga je doen? 
Als Deskundige Infectiepreventie houd jij je primair bezig met het voorkomen van infecties binnen de 
voorzieningen van Argos Zorggroep. Daarnaast zijn jouw taken en werkzaamheden gericht op het 
voorkomen van verdere verspreiding, mocht een infectie zich voordoen. Het doel hiervan is 
vanzelfsprekend het beschermen van de medewerkers en uiteraard de kwetsbare cliënten, veelal 
dementerende ouderen. In deze functie ontwikkel je het organisatie-brede preventiebeleid, hierbij 
houd jij rekening met de landelijke wet- en regelgeving. Dit doe je door nauw samen te werken met de 
stuurgroep infectiepreventie, medisch coronateam en natuurlijk de zorgmedewerkers. Ook zal dit 
beleid geïmplementeerd moeten worden. In jouw rol als Deskundige Infectiepreventie bied jij 
ondersteuning aan de managers van de huizen in de implementatie. Je hebt hierin een adviserende 
rol. Als er een concrete infectie is, participeer je in de teams die regie voeren over de aanpak van 
infectiepreventie.  
 
Ook ben jij verantwoordelijk voor de bewaking van de uitvoering van het beleid, bijvoorbeeld middels 
audits. Tevens verzorg je instructies en trainingen. Jouw kennis is up-to-date, eventuele wijzigingen in 
de wet- en regelgeving weet jij op te pakken en door te vertalen naar de situatie bij Argos Zorggroep. 
Verder ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van je netwerk in o.a. de ziekenhuiswereld, de 
GGD en laboratoria.  
 
Word jij hier enthousiast van? Solliciteer dan vandaag nog en ga binnenkort aan de slag als Deskundige 
Infectiepreventie! 
 
Wat bieden wij jou?  

 Toegang tot alle leuke trainingen van GoodHabitz; zodat jij je continu kunt blijven ontwikkelen. 
Klik snel op de link om te zien welke trainingen jij kunt volgen;  

 Scholings- en bijscholingsmogelijkheden via Argos Academy. Zo werk je aan jouw eigen 
doorgroeimogelijkheden. Klik op de link om te zien hoe jij jezelf kan blijven ontwikkelen;  

 Een leuke baan in een klein en hecht team van professionals, waarmee je werkt aan onze 
klantbelofte ‘met toewijding en plezier op een liefdevolle wijze’;  

 Een marktconform salaris, maximaal €4.744,40,- per maand op basis van een 36-urige 
werkweek; 

 Een vaste eindejaarsuitkering die bestaat uit een volledige 13e maand, vakantietoeslag (8%), 
een goede pensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en natuurlijk diverse 
collectieve zorgverzekeringen; 

 Een meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden, waardoor je minder betaalt voor een 
smartphone, laptop, tablet, fitness en een (elektrische) fiets. 

 
Waarom is dit de baan voor jou? 

 Je hebt een zorghart; 

 Je bent in het bezit van een post Hbo-diploma Deskundige Infectiepreventie; 

 Je kunt goed zelfstandig werken; 

 Je hebt ervaring of affiniteit met de VVT; 

 Je bent een gedreven en inspirerende persoonlijkheid;  

 Je beschikt over sterke adviesvaardigheden; 

 Je bent goed in woord en geschrift; 

https://www.goodhabitz.com/nl-nl/our-offer.html
https://www.argoszorggroep.nl/leren-bij/


 Je hebt oog voor kwaliteit.  

 
Waar ga je dit doen? 
Argos Zorggroep is een VVT instelling die intra- en extramuraal actief is in de regio Rotterdam, te weten 
Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Hoogvliet, Spijkenisse, Poortugaal en Rhoon. In deze functie werk 
je Argos-breed, maar jouw standplaats is locatie DrieMaasStede in Schiedam. Klik op de link om te zien 
hoe je nieuwe werkplekken er precies uit zien! Je wordt onderdeel van het team Expertise en 
Behandeling. Dit team werkt op alle locaties van Argos en bestaat uit meerdere kleine en hechte teams.  
 
Wanneer je in dienst komt bij Argos Zorggroep, vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 
je aan. Daarnaast is een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn onderdeel 
van de sollicitatieprocedure.  
 
Aan de slag! 
Is dit de baan voor jou? Solliciteer dan direct. Heb je nog vragen? Neem voor meer informatie over 
deze vacature contact op met Nicoline van der Hagen, Manager Expertise en Behandeling, via 06 10 
26 90 17 of n.vanderhagen@argoszorggroep.nl 
 

 

https://www.argoszorggroep.nl/huizen/
mailto:n.vanderhagen@argoszorggroep.nl

