Deskundige infectiepreventie
Binnen ons ziekenhuis staat patiëntveiligheid bovenaan. Ons bevlogen team van 6 deskundigen
infectiepreventie werkt dagelijks keihard om onze hoog gestelde normen te behalen. Hierbij werken wij
volgens de KwaliteitRichtlijnInfectiepreventieZiekenhuizen. Wij staan uitstekend op de kaart binnen
het ziekenhuis. Kwaliteit en deskundigheid gaat boven alles. Al onze collega’s zijn specialist in
infectiepreventie en met ze sparren is geweldig. Ben jij onze nieuwe collega die met enthousiasme
het infectiepreventiebeleid binnen ons ziekenhuis uitdraagt?
Hoe ziet je werk eruit?
Je checklist is uitgebreid en je takenpakket veelzijdig. Zoals je een dag verwacht te starten, eindigt
deze nooit en dat maakt jouw baan zo dynamisch. Jij bent deskundige in het opsporen van
infectierisico’s, het zorgdragen voor correcte protocollen en het analyseren van gegevens.
Maar dat niet alleen, je geeft ook klinische lessen en voorlichting en denkt mee bij de aanschaf van
nieuwe apparatuur. Je coördineert het infectiepreventiebeleid en de daarbij behorende
werkzaamheden inclusief periodieke interne audits. Verder voer je surveillances uit en verricht je
onderzoek, zoals opsporing, registratie en analyse van ziekenhuisinfecties. Tevens ben je actief
betrokken bij actuele ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen, zowel binnen de afdeling, het
ziekenhuis in het algemeen als op regionaalniveau.
Wij werken met het HIX (electronisch patiëntendossier), dit zorgt ervoor dat alles op afdelingen
eenvoudiger en veiliger is geworden. Ook heeft dit geresulteerd in dat wij protocollen snel kunnen
raadplegen en aanpassen. We zijn zo in control dat we weten waar het beter kan en hier direct op
kunnen anticiperen.
In tijden van een crisis, zoals tijdens de covid-19 pandemie, heb je als deskundige infectiepreventie
een zeer belangrijke rol. Al jouw kennis en kunde kan je in zo’n periode kwijt. Dit brengt uiteraard de
nodige uitdaging met zich mee, maar geeft tegelijkertijd ook het gevoel dat je écht iets bijdraagt.
Waar kom je werken?
Wij zijn een sterk team en dat merk je. Hoe? Door onze hechte samenwerking. Wij geven elkaar
feedback en ontvangen dit terug. Hierdoor leren we van elkaar en ontwikkelen we onszelf door
kennisdeling en persoonlijke ontwikkeling. Onze club bestaande uit: zes deskundigen
infectiepreventie, een deskundige in opleiding en één arts –microbioloog met het aandachtsgebied
infectiepreventie, is outgoing en heeft passie voor het vak. Ons team is een onderdeel van de afdeling
Kwaliteit & veiligheid van het HagaZiekenhuis We zijn trots op ons ziekenhuis en onze afdeling.
Omdat we dit uitdragen hebben we een groot draagvlak binnen ons ziekenhuis. De sfeer op de
afdeling is informeel en open.
Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en
omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners.
Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op
medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis
werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten.
Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden
continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op.
Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het heeft een Spoedeisende Hulp
speciaal voor kinderen.

Dit verwachten we van jou








Je hebt een afgeronde opleiding tot deskundige infectiepreventie met een CZO erkend
diploma en je bent bij de VHIG geregistreerd.
Met jou schakelen is altijd fijn, je denkt mee met verschillende disciplines en bent vindingrijk.
Natuurlijke nieuwsgierigheid, maakt dat je altijd wilt blijven leren.
Je beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke communicatieve en sociale
vaardigheden,
Je bent een echte teamspeler en staat open voor de mening van anderen
Dynamische omgeving? Jij weet hierin prioriteiten te stellen, bent flexibel, besluitvaardig en
handelt proactief. Jouw denkwijze is gestructureerd en analytisch, je bent een onderzoeker,
die continu op zoek is naar wat beter kan (o.a. in onze werkprocessen)
Je hebt kennis van conutinu verbeteren met Lean of de nieuwsgierigheid je dit eigen te
maken.

Hier kun je op rekenen


Een dienstverband van 28-32 uur per week.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen. Op basis van ervaring word je
ingeschaald in FWG 55, met een maximum salaris van €4.227,- bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (36 uur).



Een jaarcontract bij werkgever HagaZiekenhuis, met de intentie om bij goed functioneren deze
om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd.



Voor iedere nieuwe medewerker geldt de voorwaarde dat binnen 2 maanden na aanvang van het
dienstverband een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet worden overlegd. De
kosten van het aanvragen van de nieuwe VOG worden door het HagaZiekenhuis vergoed.



Je bouwt een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.



Bovenop 8,33% vakantietoeslag ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering.



Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Je ovabonnement wordt tot 50% vergoed en je kunt voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen.

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen hebben we interessante extra’s
te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we je vitaliteit, loopbaan en persoonlijke
ontwikkeling. En voor maar € 8,- per maand sport je onbeperkt in onze eigen fitnessruimte, inclusief
groepslessen. Daarnaast krijg je via CultuurWerkt! aantrekkelijke kortingen op voorstellingen en
tentoonstellingen door het hele land.
Meer weten of solliciteren?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op de afdeling Infectiepreventie via 0702102194. Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, maar zal worden gesloten zodra wij onze nieuwe
collega hebben aangenomen.
Graag ontvangen we in ieder geval je CV en motivatiebrief. Wil je meer documenten of links
toevoegen? Dat mag natuurlijk ook! Solliciteren kan via deze link.
Meer weten over de vacature of het HagaZiekenhuis? Ga dan naar werkenbijhaga.nl

