We zijn op zoek naar een

Klinisch neurofysiologisch laborant in opleiding
voor gemiddeld 24 tot 32 uren per week

Over de afdeling
Op onze afdeling KNF worden vrijwel alle klinisch neurofysiologische onderzoeken verricht. Speciale aandacht is er voor het
slaaponderzoek (PSG), duizeligheidsonderzoek (VNG) en de zenuwechografie. De afdeling is gecombineerd met de poli
neurologie, waardoor de lijnen kort zijn. Op deze gecombineerde afdeling werken naast KNF laboranten ook vaatlaboranten,
spreekuurassistenten, zes neurologen en een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen. Als leerling laborant werk je met
geavanceerde elektronische apparatuur en combineer je werken en leren. Je bent werkzaam op de polikliniek, maar ook op
klinische afdelingen zoals de stroke unit en de IC.

Over de functie
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leerling laborant KNF. In deze specifieke tak van medische diagnostiek doe je onderzoek
dat gericht is op stoornissen in het functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel en de spieren. Als KNF laborant ben je
verantwoordelijk voor het verrichten van enkelvoudig en meervoudig functieonderzoek, waaronder EMG, EP, VNG, EEG, en PSG.
Daarnaast draag je zorg voor het beschrijven van de onderzoeken en het terugkoppelen van de resultaten, inclusief je eigen
interpretaties aan de neuroloog. Daarnaast plan je afspraken met patiënten, bereid je patiënten voor, observeert hen tijdens het
onderzoek en onderneem je actie bij afwijkingen.
Uiteraard gaat hier een uitgebreid opleidingstraject aan vooraf. De opleiding vindt plaats in nauwe samenwerking met de
SRBLKNF (Stichting Raad Beroepsopleiding Laboranten Klinische Neurofysiologie). De praktijk vindt plaats op de werkvloer van
het ziekenhuis. De theorie wordt verzorgd door LOI en vindt buiten werktijd plaats. De Hbo-opleiding duurt minimaal 3,5 jaar en
bestaat uit verschillende modules. Deze modules worden afgesloten met theorie- en praktijkexamens. De opleiding wordt
afgesloten met een afstudeerscriptie. De studiegids kun je aanvragen via www.loi.nl.

Over jou
Je bezit minimaal een havo- of vwo-diploma met profiel natuur en gezondheid of natuur en techniek en hebt affiniteit met wis-,
natuur-, en scheikunde. Onze ideale kandidaat is leergierig, geeft niet snel op en kan goed zelfstandig werken. Je toont initiatief
en je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn goed. Uiteraard heb je affiniteit met de gezondheidszorg en zie je
het als een uitdaging om met jouw expertise een bijdrage te leveren aan het totale behandeltraject van de patiënt.

Wat wij bieden
We bieden een leer- werkomgeving, waarin er volop ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De arbeidsovereenkomst
wordt in eerste instantie voor 12 maanden geboden, met daarna een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Het salaris bedraagt na het afronden van de opleiding maximaal
€ 3.490,- bruto per maand op fulltime basis, volgens FWG 50.

Meer informatie?
Inlichtingen worden graag verstrekt door mevrouw Linda van de Laak (Coördinator en KNF-laborant), tel. 0344-674240.

Solliciteren
Heb je interesse? Stuur dan je brief voor 20 januari 2020 naar personeelsadministratie@zrt.nl.
Een intrede screening, waarbij een check op diplomas’en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in de zorg werken, maakt
onderdeel uit van de aanname procedure.

Meer informatie kun je vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

