
 

VACATURE 
 

                                         Dr. Horacio E. Oduber Hospital is op zoek naar:  

 

Deskundige Infectiepreventie (in opleiding) 
Ben jij geïnteresseerd in infectieziekten en vind jij het delen van kennis belangrijk? En ben je 
communicatief sterk en in staat om kennis op een effectieve manier over te dragen?  
Het dr. Horacio E. Oduber Hospitaal (HOH) zoekt voor de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) een 
enthousiaste collega in de functie van Deskundige Infectiepreventie (in opleiding). 
  
Functie-inhoud 

• Tijdens de werkzaamheden volg je de opleiding tot Deskundige Infectiepreventie, of als 
erkende deskundige infectiepreventie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
infectiepreventiebeleid;  

• Ontwikkelt, adviseert, coördineert, implementeert en voert beleid uit ten aanzien van hygiëne- 
en infectiepreventie;  

• Begeleidt medewerkers bij de uitvoering van het beleid en participeert in werkgroepen en 
commissies;  

• Maakt deel uit van de infectiecommissie en gerelateerd ad hoc commissies; 
• Verricht klinisch epidemiologisch onderzoek, analyseert en interpreteert de data; 
• Stelt op alle niveaus scholings- en voorlichtingsprogramma’s samen voor groepsvoorlichting 

en participeert in de uitvoering daarvan. 

Functie-eisen 
• Minimaal een hbo-bachelor in de gezondheidszorg of in de richting van medische 

microbiologie/ infectieziektes, of afgeronde diploma tot deskundige infectiepreventie en hebt 
recente werkervaring bij voorkeur binnen de sector ziekenhuizen; 

• De bereidheid tot het volgen van de opleiding tot Deskundige Infectiepreventie waar nodig; 
• De bereidheid om meerdere keren naar Nederland te reizen voor het volgen van de opleiding 

waar nodig; 
• Goede beheersing van Nederlands, Engels en is bereid om Papiamento te leren;   
• In staat zich snel de materie eigen te maken en zich in te lezen in wet- en regelgeving;  
• Beschikt over grote mate van overtuigings- en overredingskracht; 
• Goede beheersing van diverse computerprogramma’s, zoals Microsoft Office.  

 
Bijzonderheden 
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 en 
het praktische gedeelte binnen het HOH. De opleiding duurt in totaal 18 maanden en zal starten in 
januari 2022. In verband met het inwerken is het de bedoeling dat je per november–december 2021 
start bij het HOH.  
 
Het werkveld van een deskundige infectiepreventie in het HOH is voortdurend in beweging. Flexibiliteit, 
stressbehendigheid, analytisch vermogen, creativiteit en oordeelsvorming zijn competenties die 
daarbij van groot belang zijn. Jij maakt deel uit van een team, waarbinnen je zelfstandig kunt 
functioneren, maar ook in staat bent om in afstemming met uw collega’s een gezamenlijk product af te 
leveren.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
De functie wordt conform FWG 3.0 ingeschaald. Voor het overige is de vigerende CAO SZA-ABV van 

toepassing. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie en Sollicitatie 
Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij mw. S. Geerman, Deskundige Infectiepreventie, 
tel. (+297) 527 4235. Uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV, kunt u richten aan: Dr. Horacio E. Oduber 
Hospital, t.a.v. mw. M. Harleman HR Adviseur, m.harleman@hoharuba.com. Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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