Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van
laboratoriumdiagnostiek. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk huisartsen en
ziekenhuizen maar ook verloskundigen, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg.
Met ruim 650 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 5.500 patiëntcontacten voor diagnostisch
onderzoek van lichaamsvloeistoffen en/of -functies. Daarnaast exploiteren we een grote
afdeling Trombosezorg die aan meer dan 17.000 patiënten antistollingszorg biedt.
Binnen het Laboratorium voor Medische Microbiologie hebben we een vacature voor een
HLO SENIOR/VAKANALIST MEDISCHE MICROBIOLOGIE
32 - 36 uur per week
De afdeling
Het Laboratorium voor Medische Microbiologie te Amsterdam-West verzorgt de
diagnostiek en de consultatie voor twee ziekenhuizen: het NKI-AvL te Amsterdam en het
Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Daarnaast verzorgen wij de diagnostiek en
consultatie voor verpleeghuizen, verloskundigen en huisartsen. Het laboratorium is
ISO15189-geaccrediteerd en in het voorjaar van 2023 wordt ons nieuwe, state-of-the-art
laboratorium opgeleverd. Het laboratorium bestaat uit de deelgebieden: bacteriologie,
serologie, parasitologie, mycologie en moleculaire biologie. We kijken met een ambitieuze
blik naar de toekomst.
Wat ga je doen?
Als vakanalist lever je een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van patiënten. Samen
met je collega analisten en vakanalisten voer je diagnostische analyses uit op bacteriën,
schimmels, virussen en parasieten volgens vastgelegde richtlijnen en procedures. De
resultaten verwerk je in ons laboratoriumsysteem (GLIMS). De patiënt staat bij ons
centraal en we verwachten een leergierige houding zodat je resultaten kunt koppelen aan
de klinische gegevens van de patiënt. Je functioneert als vraagbaak voor de analisten, je
signaleert afwijkende uitslagen en neemt maatregelen binnen de daarvoor geldende
kaders en richtlijnen.
Ook lever je een belangrijke 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.

De lijnen met de artsen-microbioloog zijn kort en je wordt onderdeel van een hecht
team. We verwachten dat je jezelf verder wil ontwikkelen binnen de deelgebieden van de
microbiologie, op het gebied van ICT en automatisering, kwaliteitszorg en de overige
ondersteunende laboratorium taken.
Weekend- en bereikbaarheidsdiensten zijn onderdeel van de functie.
Wie ben jij?
● Je beschikt over een diploma Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO), bij voorkeur
in de medische microbiologie en hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring binnen
de medische/ klinische microbiologie;
● Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
● Je bent communicatief vaardig en in staat om samen te werken met verschillende
disciplines;
● Ook in een dynamische omgeving zoals het medisch microbiologisch laboratorium
blijf je stressbestendig.
We zoeken een gedreven en ambitieuze HLO-analist met interesse voor het vakgebied en
de nieuwe ontwikkelingen hierin.
Wat bieden wij jou?
Een functie voor minimaal 32 uur per week. Aanstelling geschiedt op basis van een
contract van 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling. Het salaris is, afhankelijk
van opleiding en ervaring, ingedeeld in salarisschaal FWG 50 (min. € 2.759,-- max.
€ 3.922,-- bruto per maand op fulltime basis) van de CAO Ziekenhuizen. De
vakantietoeslag bedraagt 8,33% en de eindejaarsuitkering 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
op onze website www.atalmedial.nl
Meer informatie of direct solliciteren?
Herken je je in het profiel en ben je enthousiast? Dan ontvangen we graag jouw
sollicitatie voorzien van jouw cv en motivatie via vacatures@atalmedial.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Remco Bakker (teammanager
medische microbiologie) op telefoonnummer 06-13664323 of Kerya Adhana
(vakinhoudelijk manager medische microbiologie) op telefoonnummer 06-82320403.

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

