Onze vakgroep Medische Microbiologie en Infectiepreventie heeft ruimte voor uitbreiding.
Per direct is er een vacature voor 1 à 2 artsen-microbioloog. Komt u ons team
versterken?
Het Microbiologisch Laboratorium van Atalmedial levert hoogstaande medische
diagnostiek en advies voor medisch specialisten in het ziekenhuis, maar daarnaast ook
voor huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen in de regio. Er wordt ook diagnostiek
verricht voor de GGD.
Atalmedial is één van de grotere medisch diagnostische centra van Nederland, met ruim
700 medewerkers. Dagelijks verwerkt Atalmedial meer dan 10.000 monsters zoals bloed,
kweekmaterialen, urine, ontlasting en weefsel voor diagnostisch onderzoek. Daarnaast
exploiteren we een grote afdeling Trombosezorg die aan meer dan 17.000 patiënten
antistollingszorg biedt.
Atalmedial is een rookvrije organisatie waar resultaatgericht werken, een klantgerichte
houding en managementidentificatie worden gestimuleerd.
Onze vakgroep Medische Microbiologie en Infectiepreventie heeft ruimte voor uitbreiding
en heeft een vacature voor 1 à 2
ARTSEN- MICROBIOLOOG

Werkomgeving
Het laboratorium is gelokaliseerd in Amsterdam-West en verzorgt de diagnostiek en de
consultatie voor en in samenwerking met verschillende aanvragers en instellingen
waaronder
het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) in Amsterdam en het Ziekenhuis
Amstelland in Amstelveen. Het AvL is een van de 10 Comprehensive Cancer Centres in
Europa en gaat voor het optimale behandelresultaat en een zo goed mogelijke kwaliteit
van leven. Daarom is het AvL ook continu (samen met ons) op zoek naar verbetering en
vernieuwing. Het ziekenhuis Amstelland verzorgt de medisch specialistische behandeling
en verzorging voor de inwoners van de regio Amstelland, waarbij samenwerking met de
regionale aanvragers van grote meerwaarde is.
Ons laboratorium is ISO15189 en NEN7510 geaccrediteerd.
De staf van het laboratorium Medische Microbiologie bestaat uit 4 artsen-microbioloog.
Samen met een medisch moleculair microbioloog en enthousiaste medewerkers werken
we met een ambitieuze blik op de toekomst aan kwalitatief hoogwaardige en efficiënte
microbiologie, een belangrijk onderdeel van integrale diagnostiek.
De functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, allround, klinisch georiënteerde
arts-microbioloog. Daarbij hoort een academisch denkniveau met bij voorkeur
aantoonbare wetenschappelijke belangstelling. U bent sociaal intelligent, communicatief
sterk en kunt goed samenwerken.
Een assessment bij een extern bureau kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.

Wat bieden wij?
Het betreft functies voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij
goed functioneren. Naast een salaris conform AMS-regeling, bieden wij onder andere 8%
vakantietoeslag. Kijk voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden op onze website
www.atalmedial.nl
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bas Zwart (arts-microbioloog) op
telefoonnummer 088 0037 864 of Claudia Pronk-Admiraal (voorzitter Raad van Bestuur)
via het secretariaat RvB 088 0037 703 .
Uw reactie
Bent u enthousiast geworden over deze uitdagende baan reageer dan uiterlijk 11 januari
2021 door uw sollicitatiebrief en CV per email te sturen naar vacatures@atalmedial.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

