Deskundige infectiepreventie
Ben jij een deskundige op het gebied van Infectiepreventie en ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging? Ben je creatief en heb je goede ideeën om Infectiepreventie onder de
aandacht te brengen en houden? Kom dan werken bij Ziekenhuis Tjongerschans als
deskundige Infectiepreventie!
Jouw functie
Als deskundige Infectiepreventie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en
implementeren van infectiepreventiebeleid binnen het ziekenhuis. Je signaleert, onderzoekt
en analyseert zorginfecties en infectierisico
van Infectiepreventie, zowel intern als extern. Je onderhoudt contacten met directie, medisch
specialisten, leidinggevenden, medewerkers en externe instanties.
Team infectiepreventie
Jouw team werkt voor zowel ziekenhuis Tjongerschans als zorggroep Alliade. Binnen deze
afdeling werk je samen met drie deskundigen Infectiepreventie, een administratieve
ondersteuner, een DSMH/DSRD/coördinator Infectiepreventie en een deskundige
Infectiepreventie in opleiding. De diensten worden uitgevoerd samen met de deskundigen
infectiepreventie van ziekenhuis Leeuwarden(MCL).
Wat verwachten we van jou?
Je hebt een hbo-diploma, aangevuld met de CZO erkende post hbo-opleiding deskundige
Infectiepreventie en bent VHIG geaccrediteerd. Je hebt brede kennis van infectiepreventie
en blijft op de hoogte van de wet- en regelgeving. Je bent in staat beslissingen te nemen en
adviezen te geven op het gebied van Infectiepreventie. Je beschikt over uitstekende sociale
en communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen en doorzettingsvermogen.
Je bent initiatiefrijk en hebt overtuigingskracht.
Wat hebben we voor jou?
Zie jij deze functie wel zitten? Dan hebben wij jou het volgende te bieden:
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
24 contracturen per week met mogelijkheden voor uitbreiding op korte termijn.
Een collegiaal en enthousiast team.
Inschaling conform cao Ziekenhuizen.
Extra arbeidsvoorwaarden zoals het fietsplan, bedrijfsfitness, korting op diverse
(zorg)verzekeringen en een eindejaarsuitkering.
Over Tjongerschans
Wij geloven dat er niets belangrijker is dan een gezond en gelukkig leven. Iedere dag
opnieuw zetten wij ons samen met onze ketenpartners in om een relevante bijdrage te
leveren aan het welzijn van mensen in de regio. Lees onze verhalen en bekijk de film.
Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis en verleent zorg aan een verzorgingsgebied van
ar en onzichtbaar
aanwezig om Tjongerschans een veilige en betrouwbare plek te laten zijn. We zetten in op
een sterke diagnostiek en het bieden van zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het

uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener wordt
geboden. We leggen verbindingen in de gehele zorgketen en innoveren het zorgproces.
Onze kernwaarden zijn: mensgericht, bevlogen en professioneel verantwoordelijk. Deze
kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alles wat we doen in het ziekenhuis. Ze zijn
voelbaar aanwezig door heel Tjongerschans. Onze kernwaarden zijn het kompas voor onze
gastvrijheid en vormen de kern van onze cultuur. Het geeft ons ziekenhuis een vertrouwd en
eigen gezicht.
Interesse?
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier krijg je per mail een
ontvangstbevestiging met informatie over de sollicitatieprocedure.
Vragen?
We kunnen ons voorstellen dat je misschien nog vragen hebt. Uiteraard beantwoorden we
die graag. Neem hiervoor contact op met Angelique Fluitman, coördinator Infectiepreventie
via 0513 685 674 of stuur een mail naar infectiepreventie@tjongerschans.nl.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met de afdeling Werving
& Selectie via 0513 685 130 of stuur een mail naar wervingenselectie@tjongerschans.nl.
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, is een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) een voorwaarde bij indiensttreding. Uiteraard vergoeden wij de kosten voor
het aanvragen van de VOG.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

