Heb jij affiniteit met de zorg, ben je graag in beweging en houd je van afwisseling? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Binnen de afdeling transport en logistiek is een vacature
ontstaan voor een:
MEDEWERKER TRANSPORT
24-32 uur per week
Over Atalmedial
Atalmedial is een van de grotere medisch diagnostische centra van Nederland. Dagelijks
verwerken wij meer dan 10.000 buisjes bloed en andere lichaamsmaterialen om de
oorzaak van een klacht of ziekte vast te stellen of om de voortgang van een ziekte of
genezingsproces te kunnen volgen. Ook exploiteren we een grote afdeling Trombosezorg
die aan ruim 17.000 patiënten antistollingszorg biedt. Onze opdrachtgevers zijn
huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners.
Vaak moet een onderzoek binnen een paar uur na de bloedafname plaatsvinden. Om dit
alles in goede banen te leiden, is Atalmedial niet alleen gespecialiseerd in (bloed-)afname
en onderzoek, maar ook in logistiek en transport.
De functie
Je maakt deel uit van de afdeling transport en logistiek die verantwoordelijk is voor de
logistieke dienstverlening binnen de organisatie. Je rijdt dagelijks routes tussen de
diverse afnamelocaties en het centrale laboratorium in Amsterdam en de decentrale
laboratoria in Leiderdorp, Hoofddorp, Amstelveen en Haarlem. Ook kan de medewerker
transport worden ingezet voor het afleveren van bestellingen bij huisartsen.
Je rijdt in een hele nieuwe auto, want onze transport auto's zijn begin juli allemaal
vervangen.
Wat verwachten we van je?
Wij zoeken voor deze functie gemotiveerde enthousiaste kandidaten, die in het bezit zijn
van een rijbewijs B en gewend zijn om met navigatie te rijden. Je spreekt goed
Nederlands, hebt een representatief voorkomen en beschikt over goede sociale
omgangsvormen. Je werkt graag zelfstandig. Daarbij durf je initiatieven te nemen en ben
je flexibel. Je bent van maandag t/m vrijdag inzetbaar.
Wat bieden wij je?
Aanstelling geschiedt op basis van een tijdelijk contract van 7 maanden voor minimaal 24
uur per week, waarbij op oproepbasis extra uren geboden kunnen worden, afhankelijk
van het werkaanbod.
Het bruto salaris is conform FWG-salarisschaal 30 behorende bij de CAO-ziekenhuizen
(min. € 2.028,-- en max. € 2.831,-- bruto per maand). De vakantietoeslag bedraagt
8,33% en de eindejaarsuitkering 8,33% van het jaarsalaris. Verder is er de mogelijkheid
deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering. Medewerkers nemen deel
aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Meer informatie of direct solliciteren?
Wil je ons team komen versterken? Stuur dan je sollicitatie voorzien van motivatie en CV
uiterlijk op 29 augustus 2022 aan vacatures@atalmedial.nl.

Voor vragen over over de vacature kun je contact opnemen met Nenad Rašeta,
teamleider transport en logistiek, telefoonnummer 06 52352121. Meer informatie over
Atalmedial is te vinden op de website www.atalmedial.nl

