
Voor de medische bibliotheek van  Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp zoeken wij een 

Medisch onderlegde informatiespecialist/wetenschapper 

24 uur/week,  FWG 55 Cao Ziekenhuizen 

Wat ga je doen? 

Je zorgt ervoor dat het informatieaanbod van de bibliotheek goed aansluit bij de wensen van de 

gebruikers en dat de collectie actueel is. Je hebt een  actieve rol in het beleid van de bibliotheek 

betreffende collectie, opstellen begroting, aanbieden van cursussen- die je overigens ook (deels) 

zelf geeft. Een belangrijke taak is de ondersteuning  bij  literatuuronderzoek en advisering over 

zoekstrategieën. Je informeert medewerkers op basis van databases, catalogi, naslagwerken en 

internet en begeleidt medewerkers bij het gebruik hiervan. 

Hiernaast zal je een actieve inbreng hebben bij het integreren van de bibliotheek binnen het 

wetenschapsbureau (i.s.m. de wetenschapscoördinator) en onderzoek in de brede zin van het 

woord. Je organiseert de wetenschapsavond en bent mede verantwoordelijk voor de publicatie 

van het wetenschappelijk jaarverslag.  

De medische bibliotheek is onderdeel van de Alrijne Academie. Mede op basis van je eigen 

interesses en kwaliteiten kan je ingezet worden bij andere Academie onderwerpen. 

De medische bibliotheek is beschikbaar voor alle medewerkers van Alrijne Ziekenhuis en je gaat 

zodoende diverse beroepsgroepen ondersteunen, m.n. medisch specialisten, A(N)IOS, 

onderzoekers, PA’s (i.o), verpleegkundigen (i.o) en verpleegkundig specialisten (i.o). 

Wie zijn wij? 

De Alrijne Academie vervult een cruciale rol in het organiseren van continu leren en ontwikkelen. 

De Academie coördineert en faciliteert medische opleidingen en onderwijs, beroeps- en 

vervolgopleidingen, bij- en nascholingen en organisatie brede opleidingstrajecten. Daarnaast 

heeft de Academie tot doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en te versterken en 

om continu te streven naar een excellent leerklimaat.  

 

Wat vragen wij? 

Je hebt een academisch/hbo werk- en denkniveau.  Je bent een zelfstandige, medisch 

onderlegde, informatiespecialist of wetenschapper met kennis van medisch wetenschappelijke 

databases (PubMed, Embase, Web of Science etc.) en ervaring in het begeleiden en uitvoeren 

van complex systematisch literatuuronderzoek voor o.a. systematic reviews. Daarnaast ben je 

vertrouwd met collectievorming, ontsluitingsmethoden en relevante software programma’s. Je 

bent flexibel en neemt graag initiatief.  

Je hebt affiniteit met onderwijs en bezit goede didactische vaardigheden. Tevens ben je 

klantgericht, neem je graag initiatief en beschik je over een goed analytisch vermogen en 

uitstekende communicatieve vaardigheden. Een goede beheersing van Nederlands en Engels taal 

in woord en geschrift is een voorwaarde. 

 

Meer weten? 



Als je meer informatie wilt over deze vacature, neem dan contact op met Machteld van der 

Feltz, decaan, via 071-5828308. 

 


