
 

KNF en/of vaatlaborant 

Ben jij een enthousiaste KNF/Vaat laborant en heb jij een servicegerichte, positieve en flexibele 

instelling? Dan is Treant Zorggroep op zoek naar jou! 

Minimaal aantal uren 24 

Maximaal aantal uren 36 

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

Werklocatie(s) Emmen – Hoogeveen - Stadskanaal 

cao Ziekenhuizen 

Wat ga je doen 

Je werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig uitvoeren, interpreteren en verslagleggen van diverse 

onderzoeken. Op KNF gebied zijn dat o.a. EEG, EMG, VEP, SSEP, MEP, PSG,VNG, zenuwecho en 

EEG/TCD monitoring tijdens carotis desobstructies. Als vasculair diagnostisch laborant verricht je o.a. 

EAI en duplexonderzoeken van de carotiden, perifere vaten, shunts, nieren en mesenteriale vaten. 

Ook assisteer je bij endovasculaire behandelingen van varices. 

Waar ga je werken 

Je gaat werken binnen het KNF/Vaatteam van Treant Zorggroep. Dit team, bestaande uit 15 collegiale 

en betrokken medewerkers, werkt nauw samen met de neurologen en vaatchirurgen op de drie 

ziekenhuislocaties. Het streven is dat je zoveel mogelijk op één ziekenhuis locatie werkt, maar op 

basis van de zorgvraag van onze patiënten kun je ook ingezet worden in één van de andere 

ziekenhuizen. Je werkt op een afdeling met goede faciliteiten, zowel ruimtelijk als qua apparatuur. 

Omdat het een gecombineerde KNF/vaatafdeling is kun je rekenen op een interessante en 

gevarieerde werkplek. 

Wie zoeken wij 

Wij zoeken voor ons team een enthousiaste collega die in het bezit is van een KNF- en/of VDL 

diploma, maar ook als je de opleiding grotendeels hebt afgerond ben je van harte welkom om te 

solliciteren. 

Je hebt een sociale en patiëntvriendelijke instelling en kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel. 

Hiernaast ben je collegiaal, positief ingesteld en flexibel en ben je als KNF-laborant bereid om 

bereikbaarheidsdiensten te draaien. Het volgen van opleidingen bestaat tot de mogelijkheden. 

 

 

 



Wat bieden wij 

Je ontvangt direct een contract voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens 

de cao Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dat is voor een KNF-

laborant volgens FWG 50 (minimaal € 2.526,- en maximaal € 3.774,- bruto fulltime per maand), en 

voor een vaatlaborant volgens FWG 55 (minimaal € 2.882,- en maximaal € 4.227,- bruto fulltime per 

maand). 

 

Daarnaast ontvang je bij Treant 8,33% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (volledige 13e 

maand). Bij ons kun je tevens gratis parkeren en kun je gebruik maken van het meerkeuzesysteem 

arbeidsvoorwaarden met daarin leuke regelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van extra 

reiskostenvergoeding (tot € 0,19 per kilometer tegen uitruil van bruto salaris), sport en vrije tijd en 

diverse aantrekkelijke collectieve verzekeringen.  

 

Ben je enthousiast? 

Vertel het ons! Solliciteren kan tot en met 12 januari 2022 via de knop 'Solliciteren'.  

Wil je graag meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Maik Pastoor, hoofd, 

telefoon 06 10 06 50 66.  

 

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Team Recruitment, 

telefoon 088 129 56 56. 

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 20 januari 2022, dus noteer deze datum alvast in je 

agenda! 

 

Ondertussen vragen we ook onze huidige medewerkers of één van hen deze uitdaging aan wil gaan. 

Als dat het geval is, krijgt deze kandidaat voorrang. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.solliciterenbijtreant.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-zkh?VcSn=1754

