Solliciteren

kan tot en met 28 februari 2019

Ben jij de laborant die naast het uitvoeren van de KNF
onderzoeken ook de patiënten op een zorgvuldige
wijze kan informeren?
Als Klinisch neurofysiologisch laborant informeer je de patiënt en/of familie c.q. begeleider
over het doel en de inhoud van het onderzoek en de eventuele consequenties van het
onderzoek.
Tevens voer je de verslaglegging uit van klinische neurofysiologische onderzoeken zoals:
EEG, EMG , ENG/VNG, PSG, MSLT, actigrafie, EP, kanteltafeltest, zenuwechografie en
monitoring tijdens carotis OK.
Je draagt mede zorg voor een goede organisatie en beheer van de afdeling.
Tot slot word je betrokken bij werkgroepen die zich onder andere richten op de aanschaf
van nieuwe apparatuur.

Werken bij de zorgafdeling Neurologie
De Zorgeenheid Neurologie werkt vanuit de drie ziekenhuislocaties van Rijnstate; Arnhem
(Noord en Zuid) en Zevenaar.
De zorgeenheid bestaat uit een tweetal verpleegafdelingen, een polikliniek en de functie
afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). In totaal werken er circa 70 medewerkers
binnen de zorgeenheid die worden aangestuurd door de manager zorg, een
specialistmanager en 2 afdelingshoofden. De vakgroep Neurologie bestaat uit 13
neurologen. De functie afdeling KNF verricht onderzoeken naar de functie van de hersenen,
zenuwen, spieren en het evenwichtsorgaan en helpt daarmee een diagnose te stellen bij
neurologische klachten en aandoeningen. Dit gebeurt voornamelijk op de poliklinische
afdeling, maar ook in de kliniek, op de operatiekamer of Intensive Care. De afdeling bestaat
uit 10 enthousiaste laboranten met passie voor het vak. Gezamenlijk voeren zij alle
voorkomende onderzoeken uit. Naast deze KNF onderzoeken ondersteunen zij ook
wetenschappelijke onderzoeken binnen het ziekenhuis. De werkzaamheden worden
voornamelijk op de locatie Arnhem Noord verricht en beperkt op de locatie Zevenaar.
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Past deze vacature bij jou of iemand die je kent?
Direct solliciteren!Deel deze vacature

Jouw vaardigheden

Wat breng jij mee

•

Je bent in het bezit van het HBO-diploma laborant Klinische Neurofysiologie of
bent derde jaars.

•

Je hebt voldoende ervaring op het gebied van (de meeste) bovengenoemde
onderzoeken.

•

Je beheerst de medische terminologie.

•
•

Je hebt affiniteit met automatisering en dataverwerking.
Je kan goed werken in teamverband, maar anderzijds ook zelfstandig.

Solliciteren kan tot en met 28 februari 2019
Direct solliciteren!
•
•

Jij bent zorgvuldig en nauwkeurig in de uitvoering van je werkzaamheden.
Jij hebt passie voor het vak en weet dit ook uit te dragen naar je collega's toe.
Solliciteren

Heb je interesse in deze baan?
Rijnstate biedt jou
•
•
•
•
•

•
•
•

Inschaling FWG 55 (max. €3.917,- bruto p.m. o.b.v. fulltime dienstverband à 36 uur
p.w.).
Parttime dienstverband ( 24 - 32 uur) voor bepaalde tijd (12 maanden) met kans op
een vaste aanstelling.
Vakantie- én eindejaarsuitkering 8,33%.
Uitstekende pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), waarvan
Rijnstate de helft van de premie betaalt.
Flexeuro-regeling. Hiermee kun je een deel van je eindejaarsuitkering en/of
vakantiegeld fiscaal aantrekkelijk inzetten voor een hogere reiskostenvergoeding,
studiekosten of bijvoorbeeld de financiering van zonnepanelen.
Gratis parkeren bij het Openlucht Museum tussen 7.00 en 19.00 uur met
pendelbusdienst tussen museum en Rijnstate Arnhem (ca. 5 minuten enkele reis).
Een zeer actieve personeelsvereniging (De Spil): leuke activiteiten o.h.g.v. sport,
reizen en cultuur. Denk aan skireis en met korting bezoeken van concerten.
En zeker niet onbelangrijk: ruim 5000 prettige collega's die met hart en ziel werken
om de hen toevertrouwde zorg zo goed mogelijke te laten verlopen.
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06 - 1107 8639jyong@rijnstate.nl
Ben jij de laborant die naast het uitvoeren van de KNF onderzoeken ook de patiënten kan
informeren? Dan ben jij welkom in ons team!
Je kunt je motivatie en CV richten aan Marieke van Esterik, hoofd Polikliniek Neurologie
en Klinische Neurofysiologie.

De procedure bestaat uit een sollicitatie- en een arbeidsvoorwaardengesprek. De
sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 12 maart op de locatie Arnhem, Wagnerlaan
55.
Planning van het arbeidsvoorwaardengesprek in overleg.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Jaime Yong, recruiter. 0611078639 of via jyong@rijnstate.nl Voor inhoudelijke vragen over de vacature bel Marieke
van Esterik, Hoofd Klinische Neurofysiologie , tel 06-11847958.
Voor indiensttreding vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De
kosten hiervan worden vergoed door Rijnstate.

Direct solliciteren!

