
 

 
Jij,  

 

Klinisch neurofysiologisch laborant 

die graag zelfstandig KNF-gerelateerde onderzoeken uitvoert en dat wil doen in een fijn team met ambitieuze 
collega’s? Word jij onze nieuwe collega? 

Voor gemiddeld 36 uren per week, parttimers zijn ook van harte welkom. 

 
Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van enkelvoudig en meervoudig functieonderzoek, het beschrijven en beoordelen 
van de onderzoeken en het interpreteren en terugkoppelen van de resultaten aan de neuroloog. Het contact met patiënten staat 
centraal in je werk. Je bereidt patiënten goed voor en observeert hen tijdens het onderzoek.  Samen met de andere 
medewerkers van de poli neurologie zorg je voor een fijne werksfeer, dat is logisch!  

 
Wie zijn wij?  
Onze afdeling KNF doet vrijwel alle klinisch neurofysiologische onderzoeken, waaronder EEG, EMG, EP, PSG en VNG, 

zenuwechografie.  De lijntjes met de poli neurologie zijn kort. Dat betekent dat je als KNF laborant nauw samenwerkt met de 

neurologen, vaatlaboranten, poli-assistenten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Tussentijds onderzoeken bespreken? Graag! 

En verschillende leermomenten of MDO’s op een dag? Ook!  

Daarbij: werken bij Ziekenhuis Rivierenland betekent werken bij een sterk in de regio geworteld ziekenhuis: groot genoeg om 

een volwaardig pakket gezondheidszorg te bieden en klein genoeg om persoonlijke zorg te leveren.  

 
Wat breng je mee?  
Je bent een zelfstandig werkende Laborant KNF met kennis van bovengenoemde onderzoeksmethodes. Natuurlijk zijn je 

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden goed en is teamspirit voor jou deel van het werkplezier.  Flexibiliteit en 

klantvriendelijkheid vinden wij belangrijk. Dat mag je ook van ons vragen, dus werkdagen zijn in overleg. Het volgen van 

cursussen en opleidingen, waaronder die van somno technician, behoort tot de mogelijkheden. Als je dan ook nog humor en 

creativiteit meebrengt, maak je ons blij!  

 
Wat bieden wij jou? 
Als wij een match zijn, dan vind je bij ons een prettige, flexibele werkomgeving, waarin je in grote mate zelfstandig werkzaam 

bent en meedenkt in ontwikkeling en planning. We gaan in eerste instantie een arbeidsovereenkomst aan voor zes maanden, 

met de intentie om het contract daarna te verlengen voor onbepaalde tijd.  

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen, met een salaris volgens FWG 50 van maximaal € 3.774,- bruto per 

maand op fulltime basis. 

 
Meer informatie? 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Wilma Jentink (06-38162206), unitmanagers Poliklinieken.  

 
Solliciteren 
Heb je interesse? Solliciteer dan eenvoudig via het digitale formulier voor 19 november  2021. De sollicitatiegesprekken vinden 

plaats in week 49. 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. 
 
 

http://www.ziekenhuisrivierenland.nl/

