Medewerker bloedafname (oproepbasis)
Wie zijn wij?
Wij zijn Diagnost-IQ, vanuit drie locaties (Dijklander Ziekenhuis Hoorn, Dijklander Ziekenhuis Purmerend en het Zaans
Medisch Centrum) vormen wij een jong en dynamisch bedrijf voor klinische chemie. Met circa 200 medewerkers
bieden wij kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan ter ondersteuning van het diagnostiek– en
behandeltraject van onze zorgverleners in de regio Noord-Holland. Bij Diagnost-IQ hebben we te maken met een
veelzijdig pakket van analyses en analysetechnieken op het gebied van de klinische chemie, hematologie,
immunologie, endocrinologie, auto-immuniteit en bloedtransfusie. Samen gaan we voor het versterken,
ondersteunen en vernieuwen van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. We doen dit door ons te richten op
innovatie en samenwerkingen aan te gaan met medisch specialisten, huisartsen, verloskundigen en andere
zorgverleners. Ons klinisch chemisch laboratorium is geaccrediteerd (ISO 15189) en met behulp van de Lean-filosofie
worden onze processen continu verbeterd.
Je nieuwe baan
De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de bloedafname ten behoeve van het onderzoek op de poli’s in één
van de drie ziekenhuizen en op externe priklocaties. Je ontvangt patiënten en voorziet hen van de nodige voorlichting
of aanvullende informatie. Je controleert en verwerkt diverse aanvragen en verricht bloedafnames. Om de
analyseresultaten te verwerken, verricht je bovendien administratieve handelingen.
Wie ben jij?
Voor jou staat het belang van de patiënt altijd voorop, je bent klantgericht en beschikt over incasseringsvermogen. Je
weet de handen uit de mouwen te steken en zelfstandig aan de slag te gaan. Daarnaast haal je energie uit het
samenwerken met diverse medewerkers en patiënten en ga je graag zorgvuldig te werk. Kwaliteit? Daar ga jij voor.
Is je interesse al gewekt? Dan gaan wij ervan uit dat je beschikt over een afgeronde doktersassistente/
verpleegkundige opleiding of gelijkwaardig aan deze functies. Computervaardigheden en ervaring met het uitvoeren
van venapuncties zijn gewenst.
Wat bieden wij jou?
Een flexibele, verantwoordelijke en zelfstandige functie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao ziekenhuizen.
Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt op basis van een fulltime dienstverband (36 uur) minimaal
€ 2.028,- en maximaal € 2.972,- bruto per maand (excl. eindejaarsuitkering en vakantiegeld), overeenkomstig FWG 35.
Eenmaal binnen? Dan zal je direct proeven van onze informele cultuur en korte lijnen die bijdragen aan een prettige
en open sfeer. De vacature betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast
urencontract.
Interesse?
Ben jij enthousiast geworden bij het lezen van deze vacature? Leuk! We ontvangen graag jouw cv en sollicitatiebrief
(incl. motivatie) op het volgende mailadres: HRM@comicro,nl, t.a.v. HRM.
Eerst meer informatie? Stuur dan een mail naar één van onze afdelingsmanagers: gomez.e@zaansmc.nl, t.a.v.
Encarnita Wijker-Gomez (Zaandam), M.J.Bruintjes-Smit@dijklander.nl, t.a.v. Marjanke Bruintjes (Purmerend) of
c.s.molenaar@dijklander.nl t.a.v. Coos Molenaar (Hoorn).
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