AIOS Klinische Chemie
Omdat jij begrijpt dat topzorg mensenkennis vereist.
Franciscus Gasthuis & Vlietland staat voor top zorg, dicht bij huis. Ontstaan uit het Sint Franciscus
Gasthuis en Vlietland Ziekenhuis, waardoor wij met ruim 4.600 medewerkers en bijna 350 artsen
klaarstaan voor patiënten en families. Toen, nu én in de toekomst.
Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Het laboratorium Klinische
Chemie heeft twee ziekenhuislocaties en is ISO15189 geaccrediteerd.
De functie
De opleiding vindt plaats volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
en Laboratoriumgeneeskunde. Gedurende 4 jaar maak je kennis met de klinisch chemische,
hematologische en immunologische diagnostiek in de meest brede zin. Als AIOS rouleer je over de
verschillende afdelingen van de laboratoria en neemt deel aan het landelijke opleidingscurriculum
voor assistenten klinisch chemie. Je bent intensief betrokken bij het management van het
laboratorium en de ontwikkeling en implementatie van nieuwe diagnostische methoden. Ook doe je
ruime ervaring op in de klinische contacten met de interpretatie van het verrichte onderzoek en de
advisering hierover aan de aanvragend arts. Tijdens de opleiding is er een stageperiode in het
IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.
Het Klinisch Chemisch Laboratorium & Trombosedienst van Franciscus Gasthuis & Vlietland
Onze laboratoria verrichten 24 uur per dag diagnostische en ondersteunende diensten op het gebied
van klinische chemie, hematologie, transfusie, fundusfoto en trombosedienst voor medisch
specialisten, huisartsen, artsen van verpleeg- en verzorgingshuizen, verloskundigen en GGZ. Er wordt
gewerkt met een team van ongeveer 140 collega’s verdeeld over 2 ziekenhuislocaties en meerdere
bloedafnamepunten.
Wij vragen






een enthousiaste kandidaat met een academische opleiding (Bio) Chemie, (Medische)
Biologie, Farmacie of Geneeskunde;
je hebt affiniteit met medische diagnostiek;
je bent communicatief vaardig en hebt aantoonbare belangstelling voor klinische chemie.
een afgeronde promotie strekt tot aanbeveling;
een VOG.

Wij bieden
Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze collega’s het beste verdienen. Je
arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen en inschaling in FWG 65 (max. € 5.504,-) én
we bieden je:







een inspirerende opleiding in 2 ziekenhuizen en 3 laboratoriumlocaties, waarin 9
laboratoriumspecialisten klinische chemie het opleidingsteam vormen;
een baan in een top(klinisch) ziekenhuis met veel ruimte voor opleiden, ontwikkelen,
onderzoek en innovatie;
een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 4 jaar;
parkeren voor € 1,- per dag, maar de tram en metro stoppen ook voor de deur;
een extra vergoeding reiskosten (fiscale regeling);
kinderdagopvang ‘Fransje Plukkebol’ voor collega’s, naast Franciscus Gasthuis;



een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zo kun je sporten met korting, kiezen voor
extra vakantiedagen of je koopt een nieuwe fiets.

En wist je dat:




Wij jouw duurzame inzetbaarheid heel belangrijk vinden? Doe mee aan onze
bootcamptrainingen, plan een stoelmassage, of spar over jouw toekomst met onze
loopbaanadviseur!
De cultuur binnen ons ziekenhuis gericht is op mens en innovatie? En dat we ook snel
schakelen en korte lijnen heel belangrijk vinden?

Meer informatie & solliciteren
Heb je vragen over de vacature? Neem gerust contact op met dr. F.A. Lindeboom, opleider, via
telefoonnummer 010-4616083, dr. H Ceelie, plaatsvervangend opleider, via telefoonnummer: 0108935220 of met de huidige AIOS klinische chemie, dr. K. de Leur, via telefoonnummer: 010-4616083.
Meer informatie over ons ziekenhuis vind je hier.
Direct solliciteren? Klik op de groene sollicitatiebutton en stuur ons jouw cv en motivatiebrief.
Goed om rekening mee te houden:
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 25 januari en in de week van 1 februari 2021.

