21.166 Klinisch chemicus in opleiding
Ben jij in het bezit van een academische opleiding en heb je belangstelling voor de
laboratoriumgeneeskunde? Wil jij je ontwikkelen tot Klinisch Chemicus en onderdeel
uitmaken van een hecht en bevlogen team met passie voor het vakgebied? Beschik jij over
goede communicatieve vaardigheden, leidinggevende capaciteiten en ben je organisatie
sensitief? Kom dan werken bij Certe als Klinisch Chemicus in opleiding!
In het samenwerking met het Martini Ziekenhuis in Groningen hebben we per januari 2022
een positie beschikbaar bij Certe voor een Klinisch Chemicus in opleiding voor 38 uur per
week. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd gedurende de vierjarige opleiding.
Certe
Certe is een organisatie voor integrale medische diagnostiek en advies voor de eerste- en
tweedelijnsgezondheidszorg. Wij leveren hoogstaande medische diagnostiek in de vorm van
laboratoriumonderzoek, functieonderzoeken, beeldvormende diagnostiek en
(behandel)adviezen en hiervan afgeleide producten en diensten voor zorgverleners en hun
patiënten.
De functie
In de vierjarige opleiding, waarbij het opleidingscurriculum van de NVKC als leidraad geldt,
wordt kennis gemaakt met de klinische chemie, de endocrinologie, de hematologie,
transfusiegeneeskunde en de immunologie in de volle breedte.
Het is een functie op het klinisch chemisch laboratorium in het Martini Ziekenhuis te
Groningen. Niet alle laboratoriumdiagnostiek van de verschillende vakgebieden vinden plaats
in het laboratorium van het Martini Ziekenhuis. Je gaat ook diverse stages volgen bij de andere
Certe-locaties en in het laboratoriumcentrum van het UMC Groningen, waarmee Certe ook een
samenwerkingsverband heeft.
Wat we vragen
Wij komen graag in contact met een enthousiaste academicus, met goede communicatieve
vaardigheden en leidinggevende capaciteiten. Je bent in het bezit van een relevante
academische vooropleiding (farmacie, biomedische wetenschappen, geneeskunde) en hebt
belangstelling voor de laboratoriumgeneeskunde. Aantoonbare belangstelling voor
wetenschappelijk onderzoek, zoals blijkt uit een promotieonderzoek, bij voorkeur op een
aanpalend terrein, strekt tot aanbeveling.
Wat we bieden
De opleiding betreft een voltijdse aanstelling en is voor de duur van de opleiding. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-Ziekenhuizen. De functie wordt gewaardeerd volgens
de opleidingsschaal behorende bij de cao-Ziekenhuizen. Je salaris bedraagt minimaal €3.622,en maximaal €4.662,- (op basis van 36 uur per week) per maand.

Heb je belangstelling?
Nadere informatie omtrent de opleiding kan worden verkregen bij:
Dr. Edwin van Mirre (Klinisch Chemicus-Hematoloog, opleider): 088 - 237 07 57 en bij
Dr. Ir. Jelmer van Zanden, (Klinisch Chemicus-Endocrinoloog, plaatsvervangend opleider
Klinische Chemie): 088 – 237 0796.
Je kunt solliciteren tot 19 november 2021 via onderstaande sollicitatiebutton. De gesprekken
vinden plaats op 3 december.

