Deskundige infectiepreventie in opleiding gezocht!
Waar: Noord- of Zuid-Holland (maar omliggende provincies mag ook)
Wanneer: vanaf oktober 2022

Ben jij op zoek naar een uitdaging om de infectiepreventie in ziekenhuizen,
zorginstellingen en zelfstandige klinieken naar een hoger plan te trekken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
… Vind jij het superactuele vakgebied van infectiepreventie interessant? Heb jij een Hbodiploma in de zorg of een WO-diploma gezondheidswetenschappen? Ben jij bereid om de
opleiding tot deskundige infectiepreventie te volgen gedurende 18 maanden (vanaf
november 2022)? Sta je staat open voor een arbeidscontract voor 28-32 uur per week? …
Dan moedigen wij je van harte aan om te solliciteren op deze vacature bij Tensen & Nolte
Infectiepreventie. Wij willen jou dan graag opleiden tot deskundige infectiepreventie!
Wie zijn wij?
Tensen & Nolte Infectiepreventie is een groot, landelijk werkend, zelfstandig bureau op
gebied van infectiepreventie. Ons team bestaat momenteel uit 15 deskundigen
infectiepreventie (DI), we worden ondersteund door 2 office-managers. Een aantal van ons
zijn tevens opgeleid tot deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH) en deskundige
scopen reiniging en desinfectie (DSRD). We zijn trots op elkaar, als team. En we steunen
elkaar zo goed mogelijk bij de situaties die we tegenkomen bij het werk. Onze klanten zijn
zorginstellingen uit allerlei sectoren. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg,
zelfstandige klinieken, tandartsen, huisartsen en penitentiaire instellingen. We houden van
hard werken, maar vinden ook lol en gezelligheid op z’n tijd broodnodig. Bij regelmatige
werkoverleggen praten we elkaar inhoudelijk bij en inspireren we elkaar. En tenminste eens
per jaar gaan we er een dag erop uit met het hele team.
Onze opdrachtgevers zijn zorginstellingen van uiteenlopende aard. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan ziekenhuizen, privéklinieken, verpleeg- en verzorghuizen, huisartsenposten,
thuiszorgteams, tandartsklinieken. Daar bieden wij ondersteuning en deskundigheid bij
uiteenlopend onderwerpen. Van dagelijkse routine werkzaamheden tot specialistische
projecten. Wij zijn onderdeel van Sansidor, een krachtige en dynamische groep van
professionals op het gebied van water, lucht, infectiepreventie, voedselveiligheid, asbest en
gebouwinspecties. We werken aan een veilige leefomgeving en veilige gebouwen. Zo
bouwen we krachtig - zelfstandig maar als onderdeel van een grotere organisatie – door aan
infectiepreventie met toekomstperspectief.
Wat bieden wij je?
Wij hebben veel ervaring in het opleiden van studenten bij ziekenhuizen door het hele land.
Nu willen we gaan opleiden voor ons eigen team! Dit gaan we op de volgende manier
invullen: Gedurende de opleiding word je gedetacheerd bij een ziekenhuis in het westen van
Nederland (Noord- of Zuid-Holland). Hier zal je 24 uur per week gemiddeld werkzaam zijn. Je

wordt daar wekelijks begeleid door de praktijkbegeleider van Tensen & Nolte en de
dagelijkse begeleiding wordt gedaan door de deskundigen infectiepreventie die in het
ziekenhuis werkzaam zijn. De overige uren worden ingevuld door werken met collega’s van
Tensen & Nolte. Nadat je de basis van infectiepreventie beheerst ga je samen met hen op
stap om klanten van Tensen & Nolte te bezoeken. Zo wordt je leerplek steeds breder,
uitdagender en leer je snel. Na het succesvol afronden van de opleiding krijg je als
gediplomeerde deskundige infectiepreventie voor 1 jaar een werkovereenkomst bij Tensen
& Nolte met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
Meer informatie?
We snappen dat je na deze informatie vragen hebt. Wil je meer weten over de functie van
deskundige infectiepreventie en/of over deze vacature? Neem dan contact op met Karina
Nolte (06-20681209) of Liesbeth Boeijen (06-10721012).
Wil je meer informatie over de invulling van de opleiding neem dan contact op met Miriam
Mes (06-18892620).

