We zijn op zoek naar een

Klinisch neurofysiologisch laborant
voor gemiddeld 8 tot 32 uren per week
Over de afdeling
Op onze afdeling KNF/vaatdiagnostiek worden vrijwel alle klinisch neurofysiologische onderzoeken verricht,
waaronder EEG, EMG, EP, PSG en VNG. De afdeling is gecombineerd met de poli neurologie, waardoor de
lijnen kort zijn. Op deze gecombineerde afdeling werken naast KNF laboranten ook vaatlaboranten,
spreekuurassistenten, 5 neurologen en een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen.

Over de functie
Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van enkelvoudig en meervoudig functieonderzoek, het
beschrijven en beoordelen van het EEG en het terugkoppelen van de resultaten, inclusief je eigen
interpretaties aan de neuroloog. Je plant afspraken met patiënten, bereidt patiënten voor, observeert hen
tijdens het onderzoek en onderneemt actie bij afwijkingen.
Samen met andere medewerkers van de polikliniek neurologie zorg je voor kwalitatief goed onderzoek en
een prettige werksfeer.

Over jou
Je beschikt over het diploma Laborant KNF of EEG laborant A of B, Somno-technician is een pre. Je hebt
kennis van/ inzicht in geautomatiseerde onderzoeksmethodes. Je mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden zijn goed en je kunt zowel zelfstandig, als in teamverband werken. Daarnaast ben
je flexibel en klantvriendelijk. Je vaste werkdag kan op woensdag worden gepland, overige dagen zijn in
overleg. De opleiding tot Somno-technician volgen behoort tot de mogelijkheden.

Wat wij bieden
We bieden een prettige, flexibele werkomgeving, waarin je in grote mate zelfstandig werkzaam bent en
meedenkt in ontwikkeling en planning. De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie voor 6 maanden
geboden, met daarna mogelijk een arbeidsovereenkomst voor langere tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Het salaris bedraagt maximaal € 3.490,- bruto per
maand op fulltime basis, volgens FWG 50.

Meer informatie?
Inlichtingen worden graag verstrekt door mevrouw Sanne Boersma (unitmanager), tel. 0344-674297.

Solliciteren
Heb je interesse? Stuur dan je brief naar personeelsadministratie@zrt.nl.
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.

