
 
 

 

Jeroen Bosch Ziekenhuis   

RVE KNO 

Polikliniek 

 

Audiologie assistent  

24 – 36 uur per week 
 
Het team van de polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde bestaat uit 6 KNO artsen, 1 chef de kliniek 
en 1 arts in opleiding. Deze worden geassisteerd door doktersassistenten en medisch secretaresses, 
in totaal 12,5 FTE. Zij verrichten hun werkzaamheden zowel vanuit de backoffice als front-office. Het 
patiëntveilig werken en het leveren van kwaliteit van zorg is een vanzelfsprekendheid welke in de 
werkprocessen zijn verankerd. De medewerkers van de poli KNO werken continu aan deskundigheid, 
professionaliteit en klantgerichtheid. Een warme, gastvrije- en servicegerichte uitstraling staat daarbij 
voorop. Onderling is het werken aan een open- en transparante sfeer continu punt van aandacht. 
  
Herken jij je in deze speerpunten en draag jij dat uit in daden en gedrag? Houd jij van een dynamische 

werkomgeving? Dan verwelkomen wij je graag als nieuwe collega! 
 
Wat ga je doen? 
Als audiologie assistent heb je een eigen spreekuur waar je zelfstandig audiologie onderzoek uitvoert 
bij volwassenen en kinderen vanaf 0 jaar. De audiologie assistent verricht subjectief en objectief 
gehooronderzoek zoals toon - en spraakaudiometrie, tympanometrie /stapedius reflexmeting , OAE en 
gehooronderzoek bij patiënten met gehoorproblemen  bij  hoortoestel aanpassingen, duizeligheid of 
tinnitusklachten. Op basis daarvan bepaald de KNO-arts welke behandeling de patiënt nodig heeft. 
Ook  ben  je proactief en denk je samen met de KNO-artsen over de beste oplossing voor de patiënt. 
Binnen de functie passen ontwikkelmogelijkheden op vakinhoudelijk gebied. Tot slot lever je een 
actieve bijdrage aan het optimaliseren van een goed functionerende polikliniek. 
 
Wat vragen wij? 
Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over het diploma audiologie assistent 
(Stichting Audiologische Opleidingen/FENAC).  Ook wanneer je binnenkort deze opleiding afrond of 
bereid bent deze of een aanvullende opleiding te gaan volgen , ben je van harte welkom om te 
reageren! Een HBO  werk- en denk niveau is een pre. Goede communicatieve, sociale vaardigheden 
en doorzettingsvermogen zijn voor jou vanzelfsprekend.  Je gaat voor de beste resultaten en zet de 
patiënt hierin centraal. Je bent flexibel en kunt goed omgaan met piekdrukte. Dit is belangrijk, omdat je 
jouw eigen spreekuur draait en dus jouw eigen patiënten op de polikliniek zal ontvangen. Door jouw 
gedrevenheid en bevlogenheid, ben jij een échte aanvulling op ons team! 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie waarin je onderdeel bent van een fijn en enthousiast team. Inschaling vindt 
plaats op basis van opleiding en werkervaring. Aangezien het een nieuwe functie binnen het JBZ 
betreft is de functie nog niet formeel gewaardeerd. De bepaling van de functiewaardering is 
afhankelijk van de uiteindelijke invulling van de functie en zal nader worden bepaald, deze zal in FWG 
40 (minimaal € 1.984,- maximaal € 2.937,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband)) dan wel 
45 (minimaal € 2.251,- maximaal € 3.225,- bruto per maand bij een fulltime 
dienstverband)plaatsvinden. De functie is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar 
met uitzicht op een vaste aanstelling. Werktijden zijn conform afdelingsafspraken en rooster. 
 
Interesse gewekt? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline van der Krabben, unithoofd, 
telefoonnummer 06-30719003. Je cv en motivatiebrief kun je tot en met  1 december versturen via het 
online sollicitatieformulier. De selectiegesprekken staan gepland op dinsdag 8 december in de 
middag. 
 
Disclaimer. 
Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten 
voor. 
Het overleggen van een VOG  (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt onderdeel van de procedure. 

http://jbznet/Publicaties/52020/Homepage


 
 

 

 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis met 640 bedden en ruim 4.000 
medewerkers. We staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat we doen, is er op gericht het 
gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze medewerkers spelen daarbij 
uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine. 

 

http://magazine.jeroenboschziekenhuis.nl/zorg-voor-jou
http://magazine.jeroenboschziekenhuis.nl/zorg-voor-jou

