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Toelichting
Wat doet een secretaresse die werkt voor de Raad van Bestuur? Je kunt ongeveer een halve
dag meewerken en zien wat er allemaal bij komt kijken.
Om mee te kijken moet je wel enige affiniteit met de functie hebben.
Als integratie specialist sta je met één voet in de techniek en met de ander aan de functionele
gebruikerskant. Je weet letterlijk een brug te slaan om relevante patiënten data voor de
gebruiker naadloos te integreren met hun (maatwerk) software. Je conformeert je hierbij aan
de gebruikelijke standaarden zoals EDI, HL7 en DICOM. Waar het kan kies je voor een URL
integratie.
Als Interfacing Engineer ben je technisch bezig om koppelingen te realiseren met name over
TCP/IP met MLLP protocol, als Integrator weet je goed naar de klant te luisteren en mee te
denken aan passende oplossingen voor informatie behoeften.
De laboranten voeren onderzoeken uit die te maken hebben met hersenactiviteiten,
zenuwstelsel en/of spieren. Er zijn verschillende soorten onderzoeken. Dit gebeurt zowel in
een klinische als poliklinische zetting of op OK. Daarna verslaan ze de onderzoeken. Van
degenen die mee willen kijken verwachten we Hbo-niveau en enige affiniteit met de functie.
Als algemeen verpleegkundige verleen je zorg aan de patiënten op de verpleegafdeling waar
jij die dag werkt, van opname tot ontslag. Je hebt hierbij intensief overleg met de patiënt en
naasten, collega-verpleegkundigen en artsen. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren,
coördineren en bijstellen van het verpleegplan en signaleert onregelmatigheden tijdig bij
collega’s en artsen. Ook ben je aanspreekpunt voor de patiënten die jij tijdens jouw dienst
verpleegt. Daarom ben je behulpzaam, bied je een luisterend oor en zorg je ervoor dat
patiënten de beste zorg krijgen.
Door een opleidingsfunctionaris van de Isala Academie zal een groepsbijeenkomst worden
verzorgd op donderdagmiddag 3 oktober van 13.30 – 15.00 uur.
Maak een tour van 3 à 4 uur door het Facilitair Bedrijf. Je wordt bij iedere afdeling te woord
gestaan worden door een medewerker. Deze afdelingen zijn:
- Linnenverzorging en kledinguitgifte
- Servicebureau
- Postkamer en Drukwerkbeheer
- Beveiliging
- Vrijwilligers
- Centrale Balie
- Schoonmaak
- Patiënten Voeding
- Goederenbevoorrading verpleegafdelingen
- Brancardiers (vervoer van patiënten)
- Goederenlogistiek (ontvangst van goederen, afvalverwerking, transport)
Je kunt je inschrijven voor één van de volgende data:
Maandag 4/11; Dinsdag 12/11; Woensdag 20/11 of Donderdag 28/11 van 8.00 – 12.00 uur.

Medewerker OK –
logistiek

De afdeling OK-logistiek faciliteert en ondersteunt de operatiekamers in de breedste zin van
het woord. Zij bereiden bijv. de operatiekamers voor door het benodigde instrumentarium
klaar te leggen. Bij voldoende belangstelling zal er een groepsbijeenkomst worden verzorgd.

Sterilisatie assistent

De Centrale Sterilisatie Afdeling is verantwoordelijk voor het steriliseren en beheren van het
gehele instrumentarium assortiment van Isala.
De sterilisatie assistent verzorgt o.a. het proces van controle, (voor) reinigen, verpakken &
etiketteren van verschillende instrumentensets, bewaakt de prioritering in het
reinigingsproces op basis van een Track en Trace systeem en controleert de werking van de
verschillende machines.
Bij voldoende belangstelling zal er een groepsbijeenkomst worden verzorgd.

Algemeen
Hartfunctielaborant
Hartcentrum

In de eerste twee jaar van de opleiding leer je Ecg’s (hartfilmpjes) maken en interpreteren.
Ook leer je om inspanningstesten (fietsproeven) af te nemen waarbij tijdens inspanning wordt
gekeken of het hart zuurstoftekort krijgt of dat er ritmestoornissen ontstaan. Hierna ga je je
specialiseren tot echocardiografist of Holteranalist.
Intercedent / Planningsfunctionaris:
De intercedenten van I-Flex zijn verantwoordelijkheid voor de inzet van flex-personeel op de
diverse afdelingen binnen het ziekenhuis. Zij werven en selecteren nieuwe medewerkers voor
de flexpool, en voeren regelmatig evaluatiegesprekken met de flex-medewerkers.
Operationeel leidinggevende I-Flex (OL)
De OL’er heeft de operationele leiding over het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling en de
flexpool. Daarnaast is er veel contact met medewerkers van I-Flex, leidinggevenden en
managers binnen de organisatie en zijn er regelmatig contacten met externe partijen, zoals
uitzend – en detacheringsbureaus.
De doktersassistent heeft een belangrijke taak op de Spoed Eisende Hulp, zij is eerste
aanspreekpunt voor de patiënt. Wanneer een patiënt telefonisch aangekondigd wordt zoekt zij
vast de gegevens van de patiënt. Als een patiënt zich vervolgens meldt op de afdeling,
worden gegevens gecontroleerd en wordt de patiënt ingeschreven.
De doktersassistent werkt nauw samen met verpleegkundigen en artsen.
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