
KNF laborant

20-32 uur

● Maak jij het verschil in onderzoek?
● Wil je complexe medische zorg combineren met verpleegkundige zorg?
● En denk je graag mee over de ontwikkeling van het specialisme Klinische

Neurofysiologie?

Dan is de vacature KNF laborant echt iets voor jou! Lees je mee?

De functie

Wat je als KNF laborant doet, hoeven we jou natuurlijk niet meer uit te leggen.. Maar
misschien ben je wel nieuwsgierig naar wat het werken als KNF laborant in Franciscus zo
leuk maakt? We nemen je mee.

Als KNF laborant werk je zelfstandig aan verschillende onderzoeken, zoals EEG-, EMG-,
VEP-, BAEP-, SSEP-, Kanteltesten, Duplex-, TCD-, PSG- en MSLT-onderzoeken. Je
assisteert de neuroloog bij EMG-onderzoeken en botox-behandelingen. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor EEG- en TCD-bewaking bij carotisendarteriëctomie en voer je
tremorregistraties en zenuwechografieën uit op de afdeling.

Je gaat aan de slag in onze beide ziekenhuislocaties: Franciscus Gasthuis in Rotterdam &
Franciscus Vlietland in Schiedam. En dat niet alleen op onze afdeling Klinische
Neurofysiologie, maar ook op de kinder(IC) afdeling en op de OK. En wist je dat ook onze
collega’s van het slaap- en snurkcentrum kunnen rekenen op jouw expertise?

Jouw team
Binnen de Klinische Neurofysiologie werk je met 8 collega laboranten en 2 laborant(en) in
opleiding. Het team verricht onderzoek voor 14 neurologen, elk met een eigen
aandachtsgebied. De afdeling Neurologie is aangesloten bij de beroepsvereniging KNF, we
delen onze kennis en breiden we deze verder uit!

Ambitie?
Mooi! Want dat hebben wij als topklinisch ziekenhuis ook! Wil jij bijvoorbeeld jouw
coaching skills verder ontwikkelen? Dat kan! Zo kan jij onze KNF-laboranten van de
toekomst begeleiden tijdens hun opleiding. Of wil jij je graag verder ontwikkelen in je
vak? Ook dat kan! Heb je wel eens gedacht aan de opleiding tot Somno technicus
bijvoorbeeld? Mogelijkheden genoeg dus. We starten  maar al te graag met een aantal
nieuwe projecten op onze afdeling, maar daar hebben we jou voor nodig!

Wij vragen

● Een hbo diploma KNF laborant…;
● …maar heb je binnenkort het diploma op zak? Óf ben je bezig met het laatste jaar

van de opleiding? Ook dan zijn we een match!;
● een collega die vindingrijk is en prioriteiten weet te stellen;



● zelfverzekerdheid: je staat stevig in je klompen, sneakers of pumps;
● een collega met wie het fijn samenwerken is;
● een VOG.

Wij bieden

Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste
verdienen! Je wordt ingeschaald in FWG 50 (max. € 3.922,- bruto per maand) conform
cao Ziekenhuizen én we bieden je:

● een baan in een top(klinisch) ziekenhuis;
● een vast contract;
● parkeren voor € 1,- per dag, maar de tram stoppen ook voor de deur;
● een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling);
● kinderopvang bij ‘Fransje Plukkebol’, ons kinderdagverblijf naast Franciscus

Gasthuis;
● een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting,

kiezen voor extra vakantiedagen of je koopt een nieuwe fiets.

En wist je dat:

● Wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Doe mee aan onze
bootcamptrainingen, plan een stoelmassage, of spar over jouw toekomst met onze
loopbaanadviseur!;

● De cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook
snel schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden?

Meer informatie & solliciteren

Heb je nog vragen over de vacature KNF Laborant? Trek de stoute klompen aan en neem
contact op Jaya Boland, teammanager poli Neurologie, via telefoonnummer:
06-19558305 of met John Maris, zorgmanager Neurologie, Neurochirurgie & Klinische
Neurofysiologie, via telefoonnummer: 06-83919146. Bellen of WhatsAppen kan ook met
onze recruiter Miranda Meertens-Knuisting Neven via telefoonnummer 06-57031382.
Meer informatie over ons ziekenhuis vind je hier.

Direct solliciteren? Klik hier en stuur ons jouw cv en motivatiebrief.

Acquisitie plegen? Dat is voor deze vacature echt niet nodig!

http://www.franciscus.nl/over-franciscus/zorg-van-generaties
https://www.franciscus.nl/werkenbijfranciscus/vacature/knf-laborant/solliciteren

