Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto "Steeds beter".
Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van de ambities
van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan bij ons hoog in het vaandel.
De eenheid Neurologie richt zich op klinische en poliklinische patiëntenzorg en functieonderzoeken.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste allround

KNF Laborant
36 uur per week
Functieomschrijving
Als laborant voer je de gangbare KNF onderzoeken zelfstandig uit, zoals:
 EEG (ook 24-uurs)
 EMG
 VEP
 SSEP
 TCD / duplexonderzoek
 Zenuwecho
 PSG
 EEG en TCD duplex tijdens CEA.
Functie-eisen / Wij vragen
 Je bent in het bezit van een HBO opleiding Klinische neurofysiologie
 Je beschikt over goede sociale vaardigheden
 Je bent betrouwbaar, deskundig, oplettend en accuraat
 Je bent communicatief sterk, hebt een open houding en je bent gericht op samenwerken
 Je hebt patiëntvriendelijkheid hoog in het vaandel staan en bent servicegericht.
Arbeidsvoorwaarden / Wij bieden
 Jaarcontract voor 36 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband
 Een salaris van € 2.336,- tot maximaal € 3.490,- bruto per maand (FWG 50) bij een 36-urige
werkweek, afhankelijk van je ervaring
 Een baan in een STZ ziekenhuis waar topklinische zorg, opleiding en innovatie belangrijke speerpunten
zijn
 Een prettige en moderne werkomgeving
 Een ruime en prettige werkplek, direct naast de polikliniek Neurologie
 Een open werksfeer met tijd en ruimte om samen beter te worden en we open staan voor initiatieven
van collega’s
 Interessante extra’s, zoals een fietsplan, bedrijfsfitness, eindejaarsuitkering, premiekorting op je
verzekeringen
 Goede bereikbaarheid met openbaarvervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid).

Contactinfo
Enthousiast geworden? Solliciteer via de website van Meander Medisch Centrum,
www.werkeninmeander.nl.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sanne Piepers, neuroloog, en Marinke
Schuijt, via telefoonnummer 033 - 850 5050 of de afdeling KNF via telefoonnummer 033-850 6070.
Kijk voor meer informatie over Meander Medisch Centrum op www.meandermc.nl

