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Medisch manager / klinisch chemicus 
(0,7-0,8 fte)  

 
Dit zijn wij   
Werken bij Diagnost-IQ en Comicro is werken bij jonge, dynamische en 
toekomstgerichte organisaties in de klinische chemie en microbiologie. 
Met circa 300 medewerkers vormen wij een betrouwbare samenwerkingspartner en leverancier van medische 
laboratoriumdiagnostiek. Wij zij met name actief in onze kern-regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland. Tot onze 
klantenkring behoren het Dijklander Ziekenhuis met locaties in Hoorn, Enkhuizen, Purmerend en Volendam, het Zaans 
Medisch Centrum, huisartsen en andere zorg-gerelateerde organisaties, zoals Evean en Omring. Diagnost-IQ en Comicro 
werken nauw samen en hebben een gezamenlijk directieteam. Wegens het vertrek van de medisch manager klinische 
chemie, zijn wij voor het directieteam en onze vakgroep klinische chemie op zoek naar een medisch manager. Word jij blij 
van betrokkenheid bij bovengenoemde jonge organisaties, zowel op strategisch gebied als in de praktijk als klinisch 
chemicus? Lees dan verder. 
 
Dit ga je doen  
Als medisch manager ligt jouw focus op de strategische koers en de tactische inrichting van Diagnost-IQ en Comicro.  
Je wordt onderdeel van het directieteam samen met de directeur/bestuurder, medisch directeur Comicro en manager 
bedrijfsvoering. Jij bent hierin primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van onze geleverde 
dienstverlening en draagt actief de visie van Diagnost-IQ en Comicro uit. Je vertaalt de bedrijfsmatige gegevens naar 
zorginhoudelijk beleid, zet zorginhoudelijke ontwikkelingen om in bedrijfsmatige keuzes en stimuleert eigenaarschap laag in 
de organisatie. Daarnaast werk je als klinisch chemicus en word je de voorzitter van onze vakgroep klinische chemie 
(bestaande uit 5 klinisch chemici) en de kwaliteitsmanager. Enerzijds geef je invulling aan de diverse vakinhoudelijke aspecten 
en anderzijds geef je uitvoering aan organisatiebrede projecten. Je draait mee in de dag- en ANW-diensten en bent een 
belangrijke gesprekspartner voor zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Op basis van talenten en interesses worden 
aandachtsgebieden, taken en projecten verdeeld. Momenteel is er een overnametraject gaande met OLVG Lab BV  in 
Amsterdam. Als medisch manager ben je hierbij betrokken en zorg jij ervoor dat de vakgroep voorbereid is op de 
daadwerkelijke integratie van de vakgroepen klinische chemie.  
 
Dit ben jij  
Je beschikt over een voltooide opleiding tot klinisch chemicus of arts klinische chemie met een registratie in het NVKC- resp. 
RGS-register. Je staat bekend als een teamplayer, verbinder en strateeg. Je onderschrijft de principes van duaal management 
en bent gericht op samenwerking binnen tussen organisaties. Daarbij heb je een scherp ontwikkeld analytisch vermogen. 
Ervaring en affiniteit met projectmatig werken is een pré, evenals ervaring in fusie of overnametrajecten. Continu verbeteren 
en samen resultaten boeken, daar ga je voor!  
 
Dit hebben we jou te bieden 
Niets is beter dan uitdagend en afwisselend werk in een team met bevlogen en betrokken collega’s. Bij Diagnost-IQ en 
Comicro maken we dat elke dag weer waar. Behalve inhoudelijk interessant werk vinden we ook een prettige en open sfeer 
belangrijk. Eenmaal binnen, zal onze informele cultuur met korte lijnen je meteen opvallen. Wat hebben we nog meer te 
bieden?  
 jaarcontract met spoedig uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd; 
 arbeidsvoorwaarden conform de Cao ziekenhuizen; 
 salaris van maximaal €9.781 bruto per maand, conform Cao ziekenhuizen; op basis van 36 uur per week; FWG 80; 
 eindejaarsuitkering, vakantiegeld en goed pensioen bij PFZW; 
 budget/vergoeding functiegebonden kosten (conform arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten);  
 mogelijkheid tot volgen van aanvullende opleidingen in jouw vakgebied;  
 nog vele extra’s, zoals onbeperkt toegang tot het uitgebreide trainingsaanbod van onze online leeromgeving GoodHabitz, 

fruit en stoelmassages op het werk, korting op jouw sportabonnement, een aantrekkelijk fietsplan en ruimte om jouw 
werk- privé balans zelf in te richten (bijvoorbeeld hybride werken).  

 
We maken graag kennis met je  
Zie je een carrière als medisch manager/klinisch chemicus bij ons helemaal zitten? Leuk, dan maken we graag uitgebreid 
kennis met je! Stuur uiterlijk 23 april a.s. jouw cv en sollicitatiebrief (inclusief motivatie) naar HRM@comicro.nl, onder 
vermelding van vacature medisch manager. Eerst meer informatie? Neem contact op met Martin Borggreve 
(directeur/bestuurder) via M.G.G.Borggreve@comicro.nl of een van onze vakgroepleden, Benno Naaijkens, 0628167882 of 
Nannette Brouwer, 0883424663. De gesprekken vinden plaats in de week van 8 mei.  
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