Klinisch Chemicus in opleiding (fulltime)
Het Catharina Ziekenhuis beschikt over een groot lab waardoor we een flink aantal (specialistische)
analyses verrichten uit een groot deel van Brabant. Jij wil je graag verder ontwikkelen en de
opleiding tot Klinisch Chemicus gaan volgen? Lees snel verder.

Dit ga jij doen
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe kennis verwerven en kennis en vaardigheden opdoen om inhoudelijk leiding te
kunnen geven aan een medisch laboratorium.
Leren om aanvragers over diagnostiek te kunnen adviseren.
Tijdens een periode van 4 jaar maak je volgens het landelijke NVKC opleidingscurriculum
kennis met de klinisch chemische, endocrinologische, immunologische en hematologische
diagnostiek in de meest brede zin.
Jij rouleert over verschillende afdelingen van het laboratorium, waarbij veel aandacht wordt
besteed aan de analytische en medische achtergronden van de uitgevoerde analyses.
Je wordt regionaal opgeleid binnen de opleidingsregio OORZON, waarbij delen van de
opleiding ook in andere ziekenhuizen plaatsvinden.
Door middel van klinische stages leer je de betekenis van het laboratoriumonderzoek voor de
clinicus.
Je maakt kennis met de managementaspecten van het vak.

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•

Academische opleiding in de (bio)chemie, farmacie, (medische) biologie, biomedische
technologie of geneeskunde afgerond, gevolgd door tenminste twee jaar relevante
beroepservaring;
Een (bijna) afgerond promotie onderzoek is een pré;
Gedreven en hebt aantoonbare belangstelling voor medische diagnostiek en de
gezondheidszorg;
Beschikt over goede contactuele eigenschappen en leidinggevende capaciteiten
Een hoge mate van stressbestendigheid en belastbaarheid;
Flexibel en kan werkzaamheden goed plannen en prioriteren.

Dit is onze afdeling
Algemeen Klinisch Laboratorium
Het Algemeen Klinisch Laboratorium is ISO 15189:2012 gecertificeerd en verzorgt de klinisch
chemische en hematologische diagnostiek ten behoeve van Catharina Ziekenhuis en voor aanvragers
in de regio. Het Algemeen Klinisch Lab bestaat uit een routinelaboratorium, een afdeling
gespecialiseerde analyses en een polikliniek bloedafname. In het moderne, goed geoutilleerde
laboratorium voeren meer dan 110 mensen een breed pakket aan analyses uit. Het Algemeen
Klinisch Lab en het Catharina Ziekenhuis kenmerken zich door vooruitstrevende patiëntenzorg en
ambitie tot innovatie. Binnen het expert centrum voor klinische chemie Eindhoven (ECKCE), werkt
het laboratorium intensief samen met het laboratorium van Maxima Medisch Centrum en de
technische universiteit Eindhoven.

Zo ziet werken bij het Catharina Ziekenhuis eruit
Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech
stad Eindhoven. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en uitdagend. Wij bieden
je een professionele werkomgeving om elke dag het beste uit jezelf te halen. We investeren in de
ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid van onze mensen omdat we samen het beste
voor elkaar en voor de patiënt willen. Ontdek meer over de baan van jouw leven, bekijk onze Werken
bij pagina.

Wij bieden jou
•
•

•
•
•
•
•
•

Werken met collega’s die voor jou klaarstaan.
Een salaris passend bij jouw functie en werkervaring ingeschaald in de salarisschalen
opleiding tot specialist. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring.
Wij bieden extra’s zoals eindejaarsuitkering, vakantie- en onregelmatigheidstoeslag.
Een complexe zorgbaan waar patiënten, jouw ontwikkeling en uitdaging voorop staan.
Het regionale gevoel van werken in Eindhoven met een landelijk netwerk dankzij Santeon
waar Catharina onderdeel van is.
Een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.
Sterke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioen en reiskostenvergoeding maar
ook ons meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden die passen binnen de cao-ziekenhuizen.
Constante prikkel om te blijven leren, innoveren en ontwikkelen.

Jij hebt jouw baan voor het leven gevonden
De innovatie, ontwikkeling en passie voor patiënten. Werken bij het Catharina Ziekenhuis is jou op
het lijf geschreven. Werken in een team vind jij waardevol en leren van elkaar een must.
Meer weten over deze opleidingsplek? Bel hiervoor met dr. Arjen-Kars Boer of dr. Ir. Daan van de
Kerkhof of neem contact op met via telefoonnummer 040-239 8612 (optie 3).
Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 13 december 2021 via de sollicitatiebutton op onze website
via de volgende link: Klinisch Chemicus in opleiding (fulltime) – Werken Bij Catharina Ziekenhuis
De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 23 december 2021.

