Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied
van laboratoriumdiagnostiek. Daarnaast bieden we ook trombosezorg. Onze
opdrachtgevers zijn voornamelijk huisartsen en ziekenhuizen maar ook verloskundigen,
verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Met ruim 700 medewerkers is Atalmedial een krachtige organisatie die slagvaardig en
met vertrouwen de ontwikkelingen in de markt voor medische diagnostiek tegemoet
treedt. Atalmedial heeft dagelijks meer dan 6.000 patiëntcontacten voor diagnostisch
onderzoek van lichaamsvloeistoffen en/of -functies. Daarnaast exploiteren we een grote
afdeling Trombosezorg die aan meer dan 20.000 patiënten antistollingszorg biedt.
Atalmedial is een rookvrije organisatie waar resultaatgericht werken, een klantgerichte
houding en (organisatie)loyaliteit worden gestimuleerd.
Op onze afdeling Pre-analyse is een vacature ontstaan voor een
MEDEWERKER AFNAMEDIENST
met accent op monsterontvangst- en verdeel
24 - 36 uur per week
De afdeling Pre-analyse
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de afname, aanname en verwerking van
patiëntmaterialen, zowel voor laboratoriumonderzoek dat door artsen is aangevraagd als
voor de afdeling trombosezorg. Het patiëntmateriaal wordt vanuit ons hele werkgebied
op ons centraal laboratorium in Amsterdam aangeleverd door onze chauffeurs. Eenmaal
daar worden de materialen overgenomen door de monsterontvangst, waarna alle
pre-analytische handelingen verricht worden voordat het patiëntenmateriaal aan het
laboratorium wordt aangeboden.
De functie
In deze functie krijg je te maken met een breed pakket aan werkzaamheden, waarbij je
zowel de patiënt centraal zet als een belangrijke ondersteunende rol speelt voor het
laboratorium. Je sorteert het ingezonden patiëntenmateriaal voor en biedt dit ons
laboratorium aan. Tevens voer je verschillende niet-complexe werkzaamheden uit bij de
medische administratie (bv. het invoeren van aanvragen voor diagnostisch onderzoek).
Ook verzend je patiëntenmateriaal voor zeer gespecialiseerd onderzoek.
Vanzelfsprekend verricht je ook werkzaamheden in de afnamedienst. Je verzorgt de
inname en aanname van patiëntmaterialen op de poliklinieken van Atalmedial. Tevens leg
je in de ‘wijk’ huisbezoeken af bij patiënten die niet meer in staat zijn naar een van onze
poliklinieken te komen. Jouw werktijden liggen tussen 8.00 en 18.00 uur.
Onze nieuwe collega’s krijgen een interne opleiding van vier weken om de venapunctie te
leren uitvoeren en bekend te worden met de voorschriften en de controlerende taken met
betrekking tot het laboratorium en de trombosezorg. Gedurende deze interne opleiding
wordt een fulltime beschikbaarheid gevraagd.

Jouw Profiel
Wij zoeken nieuwe collega’s die zelfstandig kunnen werken, initiatief durven nemen,
stressbestendig zijn en beschikken over goede sociale omgangsvormen. Ook is het van
belang dat je flexibel inzetbaar bent en een positieve instelling hebt.
Om op deze functie te kunnen solliciteren is het nodig dat je een medische
beroepsopleiding op MBO-niveau 3 hebt afgerond. Voorbeelden daarvan zijn
doktersassistente, verzorgende IG of verpleegkundige. Studenten met een medische
opleiding vanaf het derde studiejaar worden ook uitgenodigd om te solliciteren.
Het is een vereiste om een rijbewijs B te hebben. Wij vragen een minimale
beschikbaarheid van drie ochtenden per week in een periode van minimaal 7 maanden.
Wij bieden
● Een aanstelling op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met
zicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren;
● De werkdagen en –uren zijn volgens het rooster van de afdeling;
● Werken in een enthousiast team van 15 medewerkers op een dynamische afdeling
met een breed pakket aan werkzaamheden;
● Het salaris voor de medewerker afnamedienst is ingeschaald in salarisschaal 35
van de CAO Ziekenhuizen;
● De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering bedragen beide 8,33% van het
jaarsalaris;
● Je neemt deel aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn en er bestaat de
mogelijkheid gebruik te maken van een collectieve ziektekostenverzekering;
● Voor overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden verwijzen wij graag naar het kopje
Arbeidsvoorwaarden en CAO op de website www.atalmedial.nl.
Meer informatie?
Voor meer informatie over Atalmedial kijk je op www.atalmedial.nl.
Heb je vragen over deze vacature, neem dan gerust contact op met Yildiz Yasar
(teamleider) 06- 12405208.
Jouw reactie
Herken jij je in het profiel? Dan gaan we graag met jou in gesprek!
Jouw eerste stap daartoe is het sturen van een schriftelijke sollicitatie, voorzien van jouw
motivatie en CV. Je kunt dit richten aan vacatures@atalmedial.nl onder vermelding van
‘mdw AD accent monsterontvangst- en verdeel’.
Atalmedial hanteert de NVP Sollicitatiecode, dé gedragscode voor werving en selectie van
de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

