Als zelfstandig werkende KNF laborant verbind jij techniek met het bieden van de juiste zorg.

Klinisch Neurofysiologisch Laborant
8-36 uur per week
Je bent onderdeel van een klein en professioneel team van drie KNF-laboranten. Je verricht zelfstandig
de onderzoeken binnen de afdeling, maar ook op de OK, de IC en binnen het slaap apneu centrum. De
KNF-onderzoeken zijn veelzijdig zoals onder andere: EEG, EMG, ENG, VEP, SSEP op IC, BAEP, EEG
monitoring tijdens OK en PSG.
Na het onderzoek beschrijf en interpreteer je de onderzoeken zodat de arts de juist informatie heeft en
zo zijn of haar conclusie hieraan kan verbinden. Je verricht neurofysiologische onderzoeken bij
patiënten vanuit diverse specialismen. Ook begeleid je patiënten voor, tijdens en na afloop van alle
onderzoeken.
Als team zijn we zijn zeer flexibel, want hoewel onze onderzoeken meestal op afspraak zijn, moeten
sommige onderzoeken door spoedsituaties direct uitgevoerd worden. Ook hebben wij een slaap apneu
centrum, waar wij de onderzoeken voor verrichten.
Denk je dat dit bij jou zou kunnen passen? Solliciteer dan nu of kom een keertje kijken.
Binnen ons professionele team is een plezierige werksfeer, ruimte voor initiatief en veel oog voor
kwaliteit en patiënttevredenheid. Wij vinden het belangrijk om te blijven ontwikkelen. Daarom wordt

onder andere e-learning via Goodhabitz aangeboden. En natuurlijk ondersteunen wij jou dat jij jaarlijks
je registratiepunten kunt behalen.
Door de kleinschaligheid van het ziekenhuis zijn de communicatielijnen tussen de verschillende
afdelingen/disciplines kort en zorgen we samen voor beste zorg voor onze patiënten.
Heb jij






Een hbo-diploma KNF laborant of ben je in opleiding tot KNF laborant?
Relevante werkervaring en o.a. een hart voor polysomnografie?
Een goed analytische vermogen dat ook flexibel, vindingrijk en stressbestendig is?
Goede communicatieve vaardigheden zodat de patiënt de juiste informatie krijgt en op zijn
gemak is?
De drive om veel patiëntencontact te hebben en te werken met de nieuwste apparatuur om
samen met andere zorgprofessionals de beste zorg aan onze patiënten te leveren?

Dan maken we graag kennis met jou, Dus solliciteer of maak een afspraak om een keer mee te komen
kijken.
Wat je moet weten
Wij bieden een goed salaris (FWG 50, maximaal € 3.490 bruto per maand o.b.v. 36 uur afhankelijk van
ervaring). Daarnaast bieden we een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op
een vast dienstverband.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.
Dit betekent onder andere een 13e maand en vakantiegeld ter hoogte van een maandsalaris. Daarnaast
bouw je pensioen op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht op PLB-uren.
Onze poliklinieken zijn goed bereikbaar zowel per auto als per OV (op loopafstand van metro- en
busstation Zuidplein). Parkeren is geen probleem in onze eigen parkeergarage of bij winkelcentrum
Zuidplein voor € 3,00 per dag.
Mocht je liever met de fiets komen, dan kan dat natuurlijk ook. Je krijgt de mogelijkheid om met
belastingvoordeel een mooie fiets aan te schaffen. Ook kan je bijvoorbeeld korting krijgen op jouw
sportabonnement of aanschaf van tablet of telefoon.
Vragen
Heb je vragen of wil je meer weten? Bel met Petra Dam, teamleider, telefonisch bereikbaar via
010-297 5874. Zij beantwoordt graag al jouw vragen. Ben je benieuwd naar de werksfeer? Maak een
afspraak om mee te lopen en te ervaren hoe werken bij het Ikazia kan zijn.
Solliciteren
Je motivatiebrief en CV kun je per e-mail richten via onze website www.werkenbijikazia.nl/vacatures,
onder vermelding van vacaturenaam en –nummer.

Tenslotte nog goed om te weten
In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam hebben we warme aandacht voor onze patiënten en voor elkaar.
Het protestants-christelijke karakter van ons ziekenhuis is mede bepalend voor onze opvatting over
patiëntenzorg: werken met hart en handen. Persoonlijke aandacht staat centraal. In de patiëntenzorg,
maar ook in andere diensten. Met elkaar werken we aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij zijn een
middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Ook is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene
Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie.
Deze vacature is zowel in- als extern geplaatst. Conform het werving- en selectiebeleid van het Ikazia Ziekenhuis,
hebben interne kandidaten, bij gelijke geschiktheid, voorrang.
Verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring voor sollicitanten.
In het kader van de wettelijke vergewisplicht maken een Verklaring Omtrent het Gedrag en het checken van
referenties onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure. Tevens wordt, indien van toepassing, navraag gedaan bij
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register geraadpleegd.
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