VACATURE LOCATIE ZWOLLE / GRONINGEN
Vacaturenummer 19.06

LABORANT SLAAP-WAAKONDERZOEK
36 uur (100%)
Ben jij een laborant met affiniteit voor slaap-waakonderzoeken? Wil je een bijdrage leveren aan de nieuwste
internationale richtlijnen voor alle stoornissen van slapen en waken? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Functie


Voorbereiden, verrichten en analyseren van zowel klinisch als ambulant polysomnografisch en polygrafisch



Onsite CO2 metingen (PtcCO2, capillaire CO2 afname).



Klaarmaken en uitlezen van actigrafiën.



Begeleiden en observeren van patiënten, voor, tijdens en na het onderzoek.



Informatie verstrekken aan patiënten en begeleiders over de verschillende diagnostische onderzoeken van

onderzoek, MSLT’s, MWT’s en klinische CPAP en BIPAP titraties.

slaap en waak in het algemeen.


Interpreteren, selecteren en rapporteren over de gemeten bevindingen, o.a. in de multidisciplinaire
patiëntenbesprekingen met neurologen, longarts, somnologen en psychologen.



Rapporteren over de onderzoeksresultaten en de eventuele resultaten van de therapieën en deze inbrengen.



Meedraaien in roulatie van avond- en nachtdiensten (enkele keren per kwartaal).



Verrichten van verschillende administratieve handelingen.

Afdeling
SEIN is een derdelijns Slaap-Waakcentrum met vestigingen in Zwolle en Heemstede en een polikliniekfunctie in
Groningen. Ten behoeve van de zorg verrichten wij diagnostiek en behandeling volgens de nieuwste internationale
richtlijnen voor alle stoornissen van slapen en waken. Daarnaast verrichten wij wetenschappelijk onderzoek deels in
internationale samenwerkingsverbanden. Voor deze functie is je standplaats zowel Groningen als Zwolle
Lees meer over SEIN.
Profiel


In het bezit van het diploma KNF-laborant(e), het diploma Longfunctie laborant(e) of het diploma Biometrie



Diploma van het ESRS-laboranten examen is een pré. Echter, deelname aan het ESRS-examen op een later

Mens en Techniek eventueel aangevuld met voor slaap-waakonderzoek relevante cursussen.
moment is een vereiste.


Ervaring in slaap-waakonderzoek of de bereidheid deze cursussen te volgen.



Ervaring met het werken met CPAP en het begeleiden van patiënten is een pré.



Bereidheid de ontwikkelingen in het vak bij te houden.



Affiniteit met de technische aspecten van het slaap-waakonderzoek.



Enthousiast, creatief, vindingrijk, geduldig maar ook flexibel in het aanpassen aan de onderzoekssituatie.

Wij bieden


Mogelijkheid opgeleid te worden tot CPAP-consulent, VG-consulent.



Mogelijkheid tot het geven van vak-gerelateerde presentaties.



Mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek (GCP, IATA, venapunctie) en (internationale)
congressen.



Mogelijkheid tot thuiswerken bij contract vanaf 24 uur per week.

Het salaris is conform de CAO-ziekenhuizen, functiegroep 50, minimaal € 2.336,-- en maximaal
€ 3.490,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband. In eerste instantie is een arbeidsovereenkomst voor de
duur van een jaar van toepassing. Bij onveranderde omstandigheden en voldoende functioneren wordt na dit jaar
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
Belangstelling
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maarten van Hal of Herma Steinebach, laboranten SlaapWaakonderzoek via telefoonnummer 038-845 7167.
Solliciteren
Je motivatiebrief en je curriculum vitae zien we graag vóór 13 maart 2019 tegemoet via de link 'direct solliciteren'
op www.sein.nl, onder vermelding van het vacaturenummer.
Na insturen van je sollicitatie krijg je via e-mail een bevestiging van ontvangst. Het kan zijn dat deze terecht komt
tussen de ongewenste e-mail of spam.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Met je sollicitatie geef je SEIN toestemming om
tijdens de sollicitatieprocedure eventueel je profiel op zakelijke social media op te zoeken. Bij aanstelling dien je
een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 22 maart 2019.

