Atalmedial is één van de grotere medisch diagnostische centra van Nederland.
Atalmedial biedt zorgverleners en patiënten laboratoriumgeneeskunde om de oorzaak
van een klacht of ziekte vast te stellen of om de voortgang van een ziekte of
genezingsproces te kunnen volgen. We doen dat met ruim 700 medewerkers,
klantgericht en efficiënt, tegen aanvaardbare kosten en met gebruik van de meest
geavanceerde digitale techniek.
Dagelijks verwerkt Atalmedial 10.000 monsters zoals bloed, urine, ontlasting en weefsel
voor diagnostisch onderzoek. Daarnaast exploiteren we een grote afdeling
Trombosezorg die aan meer dan 17.000 patiënten antistollingszorg biedt. Het
laboratorium is onderverdeeld in een centraal laboratorium (Amsterdam) en diverse
decentrale 24-uur laboratoria die zijn gevestigd in ziekenhuizen (Leiderdorp, Leiden,
Haarlem, Hoofddorp en Amstelveen). Het centraal laboratorium in Amsterdam is
volledig gerobotiseerd, volgens de nieuwste technieken ingericht en heeft één van de
grootste geautomatiseerde tracks klinische chemie in Europa.
Binnen ons klinisch chemisch laboratorium is een vacature ontstaan voor een

Vakanalist KCL
met aandachtsgebied: logistiek op het laboratorium
32-36 uur per week

Wat ga je doen?
Je functioneert als vraagbaak voor de collega’s op de werkplekken behorende bij de
logistiek. Deze werkplekken zijn onder andere:
● Track;
● Pre-analyse apparatuur op decentrale labs (P540);
● Verzend en Verdeel;
● Trials.
Je signaleert afwijkingen in logistieke processen (apparatuur, workflow en bijbehorende
software) en neemt maatregelen binnen de daarvoor geldende kaders en richtlijnen.
Ook verricht je preventief onderhoud aan de apparatuur. Je zorgt voor naleving van de
integrale kwaliteitsborging en stelt voorschriften en protocollen op. Je draagt bij aan de
validatie van nieuwe apparatuur en workflow/processen. Ook het inwerken en
ondersteunen van collega’s en het begeleiden van stagiaires behoort tot je takenpakket.
Je werkt op het één van de decentrale laboratoria als dienstdoende analist en wordt
daarnaast een deel van de tijd op het centrale laboratorium ingezet voor de logistieke
processen.. Als analist voer je met behulp van geavanceerde analyse apparatuur een
breed pakket aan klinisch chemische bepalingen uit. Je neemt bloed af bij patiënten en
verricht werkzaamheden in het pre-analytische traject.
Wat verwachten we van je?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste analist klinische chemie met HBO werk- en
denkniveau, die minimaal 2 jaar ervaring in de routine diagnostiek heeft.

De beoogde vakanalist is een teamspeler met goede mondelinge en schriftelijke
communicatievaardigheden. Flexibiliteit, doorzettingsvermogen en besluitvaardigheid
zijn belangrijke eigenschappen van de vakanalist. Je bent in het bezit van een rijbewijs
B en bij voorkeur van eigen vervoer. Ervaring op gebied van logistiek is een pré. Verder
ben je bereid om trainingen te volgen. Na een inwerkperiode ga je ook avond-,
weekend- en nachtdiensten draaien op de decentrale locatie.
Wat bieden wij je?
Wij bieden je een jaarcontract dat bij goed functioneren en bij gelijkblijvende
omstandigheden kan worden verlengd of omgezet in een onbepaalde tijd contract. Het
salaris is conform salarisschaal FWG 50 (min. € 2.453,- en max. € 3.664,- bruto per
maand op fulltime basis 36 uur per week) van de CAO Ziekenhuizen.
De vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering bedragen 8,33 % van het jaarsalaris. Je
neemt deel aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Verder is er de mogelijkheid deel te
nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.
Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hanneke Engel,
vakinhoudelijk manager logistiek, tel. 06-47147791 (niet bereikbaar op vrijdag) of
André Verboon, teammanager laboratorium, tel. 06-15087205, (bereikbaar op dinsdag,
donderdag en vrijdag)
Ben je geïnteresseerd?
Wil jij ons team van vakanalisten logistiek komen versterken?
Stuur dan o.v.v. “sollicitatie vakanalist logistiek” jouw schriftelijke motivatie en actueel
CV, uiterlijk zondag 13 december 2020, naar Atalmedial, t.a.v. de afdeling Personeel &
Organisatie, vacatures@atalmedial.nl.

