Even voorstellen
Het Deventer ziekenhuis is, als lid van de Samenwerk ende Topklinische opleidings Ziekenhuizen
(STZ), een ziekenhuis waar een grote focus ligt bij opleiding en ontwikkeling. Wij beschikken dan ook
over een groot aantal (medisch) specialistische opleidingen. Jaarlijks worden 20.000 patiënten
opgenomen en bezoeken 300.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis heeft ruim 2150
medewerkers,155 medisch specialisten en 80 vrijwilligers, die in een sfeer van collegialiteit en
vertrouwen aan kwaliteit en service werken. Het Deventer Ziekenhuis is financieel gez ond en heeft
landelijk zeer hoge scores op het gebied van patiënttevredenheid en gast vrijheid. Met een
medewerkert evredenheid van een 7,8 scoren we in de top 3 van de S TZ ziekenhuizen
De nieuwe werkplek

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) verzorgt o.a. de bloedafname voor de
Trombosedienst en voor de klinisch chemische diagnostiek ten behoeve van patiënten in het
Deventer Ziekenhuis en het verzorgingsgebied. Het laboratorium heeft een poliklinische
bloedafname unit en 23 prikposten in de omgeving.
In verband met vertrek van een collega zoekt de Vakgroep Klinische Chemie per 1 april 2017 een

Klinisch Chemicus (36 – 40,5 uur per week)
Binnen het klinisch chemisch laboratorium (K CL) werken 150 medewerkers (90 fte), verdeeld over drie
units, te weten het Algemeen Laboratorium, Bijzonder Onderzoek en de Polikliniek/Trombosedienst.
Elke unit wordt aangestuurd door een operationeel manager. De klinisch chemici , de arts
trombosedienst en de drie operationeel managers vormen samen het managementteam van het KCL.
Wat gaat u doen?
Als toekomstig collega bent u breed inz etbaar binnen het laboratorium. De aandachtsgebieden zullen
in overleg met de vakgroep worden vastgesteld. Affiniteit met allergie diagnostiek strekt tot
aanbeveling, gezien de te verwacht en ontwikkelingen met betrekking tot de kinderallergologie in ons
ziekenhuis.
U participeert in de managementtaken, de bereikbare dienst en in de opleiding van de AIOS. U wordt
nadrukkelijk betrokken bij innovatieve projecten binnen het laboratorium .
Wat vragen we van u?
 U bent geregistreerd klinisch chemicus volgens de ric htlijnen van Nederlands Vereniging voor
Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. U bent ingeschreven in het NVK C register.
 U heeft recente werkervaring als klinisch chemicus en heeft interesse in wetenschap en
innovatie binnen de klinische chemie.
 U bent een enthousiaste teamspeler die de competenties, samenwerken en feedback geven,
goed beheerst.
 Het is een pre als u ervaring heeft met kwaliteitsmanagement in medische laboratoria volgens
ISO15189 en u heeft goede contactuele en sociale vaardigheden.
Ons aanbod
Het betreft een vaste formatieplaats die in eerste instantie ingevuld wordt met een tijdelijk contract van
één jaar met daarna een goed vooruitzicht op een vaste aanstelling.
Salariëring vindt plaats op basis van de AMS schalen. Bij de inschaling wordt rekening gehouden met
uw reeds opgedane werkervaring. Een DIS C analyse door een extern bureau kan deel uit maken van
onze selectieprocedure. Een interne kandidaat doet mee de in procedure.
De stad Deventer kent uitstekende mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren.

Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent
gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door het Deventer Ziekenhuis.
Meer weten?
Meer informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij één van de klinisch chemici, drs. H.J.M. Salden
(hoofd laboratori um), dr. J.B. de Kok (opleider), beiden te bereiken via telefoon 0570-53 70 05
(secretariaat ).
Reageren?

Uw digitale sollicitatie kunt u vóór dinsdag 28 februari 2017 aan ons richten via het digitale
sollicitatieformulier op onze site www.dz.nl/werk.
Acquisitie n.a. v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

