Atalmedial is één van de grotere medisch diagnostisch centra van Nederland. Met onze
900 medewerkers zetten we koers naar een krachtige organisatie die slagvaardig en met
vertrouwen de ontwikkelingen in de markt voor medische diagnostiek tegemoet treedt.
Atalmedial heeft dagelijks 5.500 patiëntcontacten voor diagnostisch onderzoek van
lichaamsvloeistoffen of -functies. Daarnaast exploiteren we een afdeling Trombosezorg.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk huisartsen en ziekenhuizen maar ook
verloskundigen, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Atalmedial is een rookvrije organisatie.
Voor de regio Amsterdam, Amstelveen, Haarlem/Hoofddorp, Leiden, Leiderdorp, Alphen
en Lelystad zijn wij op zoek naar
MEDEWERKERS AFNAMEDIENST BLOEDAFNAME (m/v)

De afdeling
De afdeling Afnamedienst is verantwoordelijk voor de afname, aanname en verwerking
van patiëntmaterialen, voor de trombosezorg alsmede voor laboratoriumonderzoek dat
door artsen is aangevraagd.
Profiel
Wij vragen voor deze functie gemotiveerde en enthousiaste kandidaten met minimaal
een medische beroepsopleiding op MBO-niveau 3, bijvoorbeeld doktersassistente,
ziekenverzorgende of verpleegkundige. Studenten met een medische opleiding vanaf het
derde studiejaar worden ook uitgenodigd om te solliciteren.
Het is een vereiste om een rijbewijs te hebben. Wij zoeken mensen die zelfstandig
kunnen werken, initiatief durven te nemen, stressbestendig zijn en beschikken over
goede sociale omgangsvormen. Verder is het van belang dat je flexibel inzetbaar bent.
Wij vragen een minimale beschikbaarheid van drie ochtenden per week in een periode
van minimaal 7 maanden.
De functie
Medewerkers Afnamedienst verrichten de afname en aanname van patiëntmaterialen op
de (dagelijkse en niet dagelijkse) poliklinieken van Atalmedial, tevens worden er in de
‘wijk’ huisbezoeken bij patiënten afgelegd.
De Afnamedienst is ingedeeld in verscheidene regio's, zoals bovengenoemd. Er wordt
door de regio gereisd op de fiets of per auto (afhankelijk van de regio waarin wordt
gewerkt). De werktijden variëren van 7.00 tot 18.00 uur, tevens kunnen er afhankelijk
van de regio avond- en weekenddiensten voorkomen.
Nieuwe medewerkers krijgen een interne opleiding van vier weken om te leren omgaan
met de voorschriften en de controlerende taak in het kader van de trombosezorg en het
laboratorium. Gedurende deze interne opleiding wordt meer beschikbaarheid gevraagd
dan drie ochtenden. De interne opleiding begint bij de start van het dienstverband.

Wij bieden
●

Een aanstelling op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

●

Op de arbeidsvoorwaarden is de CAO Ziekenhuizen van toepassing.

●

Werkdagen en –uren volgens het rooster van de afdeling.

●

Het salaris voor de medewerker afnamedienst (inzetbaar op poliklinieken en voor
huisbezoeken) is ingeschaald in salarisschaal 35. De vakantietoeslag en de
eindejaarsuitkering bedragen elk 8,33% van het jaarsalaris. Medewerkers nemen
deel aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voor overige (secundaire)
arbeidsvoorwaarden verwijzen wij graag naar het kopje Arbeidsvoorwaarden en
CAO op de website www.atalmedial.nl.

Heeft u interesse?
Een schriftelijke sollicitatie met vermelding van de regio waarin u wilt werken, voorzien
van uw CV en motivatie, kunt u richten aan: vacatures@atalmedial.nl of per post aan:
Atalmedial
T.a.v. afdeling P&O
Jan Tooropstraat 138
1061 AD Amsterdam
Meer informatie?
Kijk op atalmedial.nl voor meer informatie over ons bedrijf. Heeft u vragen over de
functie, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van de desbetreffende regio.
Regio Amsterdam
Eline Vink, 06 - 5495 4711
Regio Amstelveen
Dennis Babb, 020 - 7557 215
Thea Malmberg, 020 - 7557 237
Ada Scholten. 020 - 7557 150
Regio Haarlem/Hoofddorp
Jacqueline van Vliet, 06 - 8275 4697
Door Verkerk, 06 - 5795 9657
Regio Leiden
Joyce Hooghiemstra, 06 - 5235 2102
Regio Alphen
Ricardo de Mooij, 06 - 1327 8050
Regio Lelystad
Jet Schram, 06 - 5495 4708

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

