KNF Laborant| 16-36 uur
Per direct met een vast contract!
Wat ga je doen?
Als KNF Laborant bestaan jouw werkzaamheden uit het verrichten, interpreteren en verwerken van:





EEG/24 uur EEG – EMG – EP – ENG
Polysomnografie (klinisch en poliklinisch) / MSLT
Assisteren bij botuline-toxine injecties
Zenuwechografie

Waar ga je werken
Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen regionaal ziekenhuis met 332
bedden. Het ziekenhuis heeft 3 buitenpoli’s; de havenpoli, een polikliniek in Rotterdam Nesselande
en een polikliniek in Krimpen aan den IJssel. Eind 2018 heeft het IJsselland Ziekenhuis haar ambitie
vastgelegd in een strategische visie voor de komende jaren. Om uitstekende zorg te bieden aan
patiënten en hun naasten organiseren wij zorg slim en op de juiste plaats. Onze missie is elke dag en
elk moment samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn naasten. De patiënt
staat bij ons echt centraal!
De afdeling
De functieafdeling Klinische Neurofysiologie bestaat uit een klein team van drie laboranten die
gezamenlijk de onderzoeken verrichten voor zeven neurologen. Doordat je werkt in een klein team
heb je veel verantwoordelijkheid en eigen inbreng. Er zijn korte lijnen tussen de laboranten,
neurologen en polikliniek medewerkers. Op de afdeling wordt gewerkt op vaste dagen en tijden en is
er geen sprake van weekend- en avonddiensten.
Wat vragen we van jou?
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze collega die de KNF in de volle breedte kan uitvoeren (afgeronde
opleiding KNF) en die enthousiast is over de toekomst van ons vak. Zo willen wij de zenuwechografie
verder uitbreiden en ons slaapcentrum op de kaart zetten in regio Rotterdam/Capelle aan den IJssel!
Wat bieden wij?
Warm welkom
Laten we beginnen met een heel warm welkom! Je krijgt een goede inwerkperiode waarin je 1 vast
aanspreekpunt hebt. Wij bieden jou een afwisselende en veelzijdige functie in een ziekenhuis dat
volop in beweging is. Het IJsselland Ziekenhuis is een relatief klein ziekenhuis met een informele
sfeer. Je kunt snel collega’s leren kennen, bijvoorbeeld tijdens de lunch in ons restaurant. Hier wordt
elke dag vers gekookt en kun je genieten van de gezelligheid en heerlijk eten.
Waardering

Het salaris is conform de cao Ziekenhuizen en is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De
functie is ingeschaald in FWG50 (tussen de € 2355,- en € 3490,- bruto per maand o.b.v. 36 uur). De
vakantietoeslag is 8,33% en je krijgt een eindejaarsuitkering van 8,33%.
We hebben diverse (aanvullende) arbeidsvoorwaarden zoals fietsregeling, korting op bedrijfsfitness
en pensioen bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Bereikbaarheid
We zijn goed bereikbaar met het ov en de auto. Je kunt gratis parkeren in de omgeving en als je op
de fiets komt kun je deze stallen in onze afgesloten fietsenstalling. Als je benieuwd bent hoe collega’s
het werken bij het IJsselland Ziekenhuis ervaren, kijk dan eens op
https://www.ysl.nl/werken-bij-het-ijsselland/collegas-over-het-ijsselland/
Interesse?
Wat leuk! Deze vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden. Je kunt online
solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen onder vermelding van vacaturenummer
142/35370/19 en je CV en motivatiebrief te uploaden.
Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan telefonisch contact op met Annelle Laan,
op telefoonnummer 010-258 3032.
Vragen over de procedure? Onze Recruiters (Laura en Gabrielle) zijn bereikbaar via 010-258 35 56 of
010-258 35 61.

