
 

 

 
 

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, goedaardige 

borstaandoeningen en erfelijke aanleg. De zorg in ons ziekenhuis wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Naast 

de beste medische zorg kenmerken oprechte aandacht, luisteren, vertrouwen en betrokkenheid onze aanpak.  

 

De kwaliteitsfunctionaris voert de regie om excellente kwaliteit en patiëntveiligheid te borgen. Door een schakel 

te zijn tussen alle relevante interne en externe partijen, door draagvlak en indien nodig urgentie te creëren. Dit 

vraagt om aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en initiatief en begeleiding op het proces 

van tekentafel tot en met implementatie.  

De komende maanden is er plek voor een stagiair die zich in de praktijk verder wil 

bekwamen door onze kwaliteitsfunctionaris in de volle breedte van het vak te 

ondersteunen. 

 

Stagiair Kwaliteit 
 
Functieomschrijving  

- Tijdens je stage ben je de rechterhand van onze kwaliteitsfunctionaris.  

- Je ondersteunt de functionaris bij werkzaamheden zoals  

- Het borgen van de uitvoering en verbetering van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem; 

- Het stimuleren om kwaliteits- en veiligheidsbeleid een integraal onderdeel van ieders werk te laten zijn, 

waardoor zowel op strategisch, tactisch als dagelijks niveau gestuurd wordt op dit domein; 

Concreet kun je denken aan onder andere: 

- Het verzamelen, analyseren en duidelijk presenteren van data 

- Het voorbereiden en uitvoeren van audits en de opvolging hiervan 

- Het borgen van een adequaat documentbeheersysteem  

- Het verzamelen en analyseren van patiëntervaringen 

- Er is ruimte om een eigen opdracht in te brengen 

 
Functie-eisen  

- HBO opleiding (vanaf 3e jaars), met aantoonbare affiniteit met het vak   

kwaliteit (liefst in de zorg).  

- Handig met MS Office, specifiek met Excel  

- Enthousiast, flexibel & proactief.  

- Uitstekende kennis van de Nederlandse taal.  
 

Wij zorgen voor een uitdagende stage waarbij geen dag hetzelfde is!  

De stagevergoeding is conform de cao ziekenhuizen.  

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende stage in een informele werksfeer? Ben je enthousiast, nieuwsgierig, precies 

en flexibel? Dan is dit een mooie kans om te werken en te leren in een uniek ziekenhuis! Heb je interesse, kun je 

snel starten en ben je voor minimaal 4 maanden beschikbaar, bij voorkeur 4 dagen per week? Stuur dan je 

motivatie met CV en pasfoto naar sollicitatie@alexandermonro.nl. Wil je meer informatie; neem dan contact op 

met Ingrid Peters (HR manager) 030-2250910. 
  

 

� Alle zorg in ons ziekenhuis  

valt onder de 

ziektekostenverzekering. 

� Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland door 

patiënten beoordeeld met  

een 9,5. 
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