V a c at ure

MC Slotervaart is een klantgerichte organisatie die de belangen van haar patiënten voorop
zet. Met de ervaren professionals van MC Slotervaart is de patiënt verzekerd van snelle
diagnostiek en een goede behandeling. Wat we doen, doen we goed en snel.

Informatiespecialist
t.b.v. medische bibliotheek
Het werk
We zoeken voor 24 uur per week een deskundige informatiespecialist die ten behoeve van
patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en onderzoek ondersteuning kan bieden aan collega’s
om informatie te zoeken en te krijgen. Deze functie is uitgebreid met ondersteuning voor
het secretariaat van de METC en Leerhuis medisch-specialistische vervolgopleiding.
Als informatiespecialist voer je literatuursearches uit en adviseer je gebruikers over
zoekstrategieën. De beheersing van de Engelse taal is essentieel in deze. Daarnaast geef je
instructie en onderwijs over searches en het gebruik van verschillende databanken aan artsassistenten, arts-onderzoekers, co-assistenten, en verpleegkundigen. Je bent
verantwoordelijk voor het beheren en toegankelijk maken van de (digitale) collectie
tijdschriften en andere informatiebronnen.
Ook behoren tot jouw taken het beschikbaar stellen van de informatie over de
dienstverlening op intranet, catalogiseren, de uitleen- en abonnementenadministratie
(inclusief gebruiksstatistieken) en besteladministratie en beheer van boeken voor
medewerkers die een opleiding volgen.
Je organiseert en regelt de cursus acute geneeskunde en de wetenschapsdag. Daarnaast
biedt je administratieve ondersteuning van het secretariaat van de medisch-ethische
toetsingscommissie en het Leerhuis medisch-specialistische vervolgopleiding. Tot slot houd
je het overzicht van publicaties uit MC Slotervaart up-to-date en houd je het
ondernemingsplan, inclusief financiële paragraaf, bij. Kortom, een veelzijdige en uitdagende
functie!
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste, professionele en stressbestendige collega die beschikt over
een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van informatiedienstverlening en management.
Daarnaast heb je gedegen kennis van zoeksystemen zoals Pubmed en Iprova en ervaring
met verschillende ICT-programma’s zoals Word/Excel/PowerPoint. Je ben daadkrachtig, ziet
waar het werk zit en pakt proactief en zelfstandig zaken op. Je hebt een goede beheersing
van de Engelse taal. Vanzelfsprekend heb je uitstekende organisatorische en sociale
vaardigheden.
Wat bieden wij?
De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is de CAO Ziekenhuizen. De functie is ingedeeld in
FWG 55 maximaal € 3.917,- op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). In
welke trede je wordt ingedeeld is afhankelijk van opleiding en ervaring.
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Daarnaast krijg je vakantietoeslag (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%). En wat dacht je
van aantrekkelijke kortingen op de meest gebruikelijke verzekeringen en
woonruimtebemiddeling voor wie van buiten de regio komt. MC Slotervaart is uitstekend te
bereiken met het openbaar vervoer, biedt een voordelige fiets aan via het fietsenplan en
garandeert een (overdekte) parkeerplaats voor de auto en fiets.
Nieuwsgierig?
Bel voor meer informatie met Hans Martin Otten (internist) via telefoonnummer 0205124377, Paula Visser, via telefoonnummer 020-5124487 of Elly Evers (Centrummanager
Expertisecentrum) via telefoonnummer 06-14310515. Zij vertellen je graag meer!
Solliciteer!
Stuur uiterlijk 19 september 2018 je motivatiebrief en cv naar vacature@slz.nl, onder
vermelding van vacaturenummer 18A035.

