Atalmedial is één van de grotere medisch diagnostische centra van Nederland, met
ruim 700 medewerkers. Dagelijks verwerkt Atalmedial meer dan 10.000 buisjes bloed
en andere lichaamsvloeistoffen voor diagnostisch onderzoek op aanvraag van
huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Bij
Atalmedial worden resultaatgericht werken, een klantgerichte houding en
managementidentificatie gestimuleerd.
Binnen het laboratorium is een vacature ontstaan voor een
VAKANALIST HEMATOLOGIE
(32-36 uur per week)
De werkomgeving
Het laboratorium van Atalmedial verricht klinisch chemische en hematologische
onderzoeken in verschillende lichaamsvloeistoffen (bloed, sputum, ontlasting, urine,
semen, etc.). Ook een deel van de diagnostiek voor de trombosezorg van de regio’s
Amsterdam en Kennemerland wordt in het laboratorium verzorgd.
Het laboratorium is onderverdeeld in een centraal laboratorium (Amsterdam) en
diverse decentrale laboratoria die zijn gevestigd in ziekenhuizen (Leiderdorp, Leiden,
Haarlem, Hoofddorp en Amstelveen). Op het laboratorium werken 190 analisten
verspreid over de verschillende locaties. De decentrale laboratoria zijn 7 dagen in de
week, 24 uur per dag operationeel.
Het laboratorium is onderverdeeld in meerdere teams die elk hiërarchisch door een
teammanager worden aangestuurd. De werkzaamheden voor de hematologie
(hemocytometrie en stolling) vinden plaats op alle locaties. Functionele aansturing
vindt
plaats
door
de
vakinhoudelijk
manager.
De
organisatorische
eindverantwoordelijkheid ligt bij de manager laboratorium. De vakinhoudelijke
eindverantwoordelijkheid ligt voor de hemocytometrie en de stolling bij de klinisch
chemici.
De functie
Je werkt op de decentrale laboratoria als dienstdoende analist en functioneert
daarnaast als vraagbaak voor de collega’s op de werkplekken behorende bij de
hematologie. Je signaleert afwijkende en onlogische uitslagen en neemt maatregelen
binnen de daarvoor geldende kaders en richtlijnen. Je signaleert onregelmatigheden
in analyses en onderneemt actie om tot een goede bepaling te komen.
Je verricht (op alle locaties van Atalmedial) preventief onderhoud aan
laboratoriumapparatuur binnen de daarvoor geldende voorschriften en signaleert
afwijkingen aan analyseapparatuur en waar mogelijk verhelp je eventuele storingen.
Je levert
●
●
●
●
●

een bijdrage aan:
De naleving van een integrale kwaliteitsborging;
Het opstellen van voorschriften en protocollen;
De validatie van nieuwe analysemethoden;
Het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden;
Het inwerken van collega’s en begeleiden van stagiaires.

Als dienstdoende 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.

De functie eisen
Je hebt een afgeronde HBO/HLO-opleiding of een MLO-opleiding met deelcertificaten,
met minimaal 2 jaar ervaring als klinisch chemisch analist in de routine. Ervaring op
gebied van hematologie en (speciale) stolling is een pré. Je bent bereid om cursussen
te volgen. Deze functie vraagt een proactieve houding en goede communicatieve
vaardigheden. Je bent mobiel in verband met het soms moeten bezoeken van
meerdere locaties op 1 dag.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract, met uitzicht op een vast
dienstverband bij goed functioneren. Het salaris is ingedeeld in schaal 50 (min. €
2.526,-- en max. € 3.774,--) van de CAO Ziekenhuizen. De vakantietoeslag en de
eindejaarsuitkering zijn 8,33% van het jaarsalaris. Medewerkers nemen deel aan het
pensioenfonds Zorg en Welzijn. Verder is er de mogelijkheid deel te nemen aan een
collectieve ziektekostenverzekering. Voor overige (secundaire) arbeidsvoorwaarden
verwijzen wij graag naar het kopje Arbeidsvoorwaarden en CAO op onze website
www.atalmedial.nl
Wil je meer weten?
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Carin de Swart, vakinhoudelijk
manager tel. 06-52352134, Jurgen Kooren, klinisch chemicus tel. 06-17882996 of
Bauke de Boer, klinisch chemicus tel. 06-51061877.
Interesse in deze vacature?
Wil jij jouw kennis inzetten en zo een cruciale bijdrage leveren aan de diagnostiek ter
ondersteuning van de gezondheidszorg? Dan gaan we graag met je in gesprek. Een
schriftelijke sollicitatie, voorzien van jouw motivatie en CV kun je tot uiterlijk 28
december 2020 richten aan vacatures@atalmedial.nl.

