
 
 

Omdat jij begrijpt dat je werken in de zorg altijd samen doet. 

Ben je toe aan een nieuwe werkomgeving? Lijkt het je een uitdaging om mee te denken over ons 
nieuw op te zetten kwaliteitssysteem? Én wil jij jezelf nóg verder ontwikkelen in je vak?  

Dan is de vacature voor deskundige infectiepreventie iets voor jou! 

Deskundige Infectiepreventie (28 – 36 uur) 

De functie 

Jouw rol als deskundige infectiepreventie is de afgelopen periode nog nooit 
zó belangrijk geweest! Samen met je collega's weet je het belang van ons mooie vak verder uit te 
dragen. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het 
infectiepreventiebeleid in ons ziekenhuis. Daarnaast ben je bezig met het opsporen, registreren 
en analyseren van ziekenhuisinfecties en infectierisico's. Je geeft met jouw enthousiaste 
instelling gevraagd en ongevraagd instructies, advies, voorlichting en scholing aan collega’s en 
patiënten over preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties. Genoeg afwisseling dus! 

Wat maakt deze baan zo leuk? 
Je werkt met een gevarieerde groep van fijne collega's, waar geen uitdaging te veel is! Naast de 
dagelijkse werkzaamheden ben je onmisbaar bij het coördineren van uitbraken en calamiteiten en 
heb je een rol in verschillende werkgroepen en projecten. Daarnaast zijn we druk bezig met het 
ontwikkelen van een kwaliteitssysteem, waarbij wij jouw inbreng goed kunnen gebruiken. Last but 
not least werk je op onze beide ziekenhuislocaties in Rotterdam en Schiedam. Hierdoor is geen 
werkdag hetzelfde en blijft jouw werk uitdagend! 

Jouw afdeling 
De afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (MMI) bestaat uit de afdelingen 
Medische Microbiologie, Infectiepreventie en de Vaccinatiepoli. Binnen het team Infectiepreventie 
werken 8 deskundigen infectiepreventie, waarvan één de functie van teammanager vervult, twee 
DSMH/DSRD en een ondersteunende medewerker. Daarnaast bieden we structureel een 
opleidingsplaats aan een leerling deskundige infectiepreventie. 

Wij vragen 

• een CZO erkend diploma Deskundige Infectiepreventie óf je behaalt deze binnenkort; 
• een registratie in het VHIG kwaliteitsregister; 
• je werkt secuur en hecht waarde aan het leveren van een hoge kwaliteit; 
• je weet jezelf goed te verwoorden, zowel op papier als in woord; 
• een collega met een dosis overtuigingskracht; 
• je bent proactief en betrokken, dit laat je zien door regelmatig op de afdelingen zichtbaar te 

zijn; 
• bovendien vinden collega's het fijn samenwerken met jou!; 
• én we vragen een VOG. 

 



Wij bieden 

Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega's het beste verdienen! Je 
wordt ingeschaald in FWG 55 (max. € 4.227,- bruto per maand) conform cao Ziekenhuizen én we 
bieden je: 

• een baan in een top(klinisch) ziekenhuis; 
• direct een vast contract; 
• parkeren voor € 1,- per dag, maar de tram en metro stoppen ook voor de deur; 
• kinderopvang 'Fransje Plukkebol', naast Franciscus Gasthuis; 
• een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling); 
• een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting, kiezen voor extra 

vakantiedagen of je koopt een nieuwe fiets. 

En wist je dat: 

• Wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Doe mee aan onze 
bootcamptrainingen, plan een stoelmassage, of spar over jouw toekomst met onze 
loopbaanadviseur!; 

• De cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook snel 
schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden? 

Meer informatie & Solliciteren 

Heb je vragen over de vacature voor deskundige infectiepreventie of wil je een keer meelopen op 
de afdeling? Trek de stoute schoenen aan en neem contact op met Marina van As, 
teammanager, via telefoonnummer: 06-51404992 of met één van de collega's van de afdeling 
Infectiepreventie, via telefoonnummer: 010-8934324. Meer informatie over ons ziekenhuis vind 
je hier. 

Direct solliciteren? Ga naar onze vacaturepagina en stuur ons jouw cv en motivatiebrief 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


