Voor ons laboratorium in Baarn zoeken wij een jonge en enthousiaste:
Klinisch Chemicus
Gezondheid zit in ons allemaal. Maar hoe halen we daar het beste uit? Of je nou gezond wilt
blijven of gezonder wilt worden: elk vergezicht begint met inzicht. Daarom biedt de Human
Diagnostics Group het gehele spectrum aan medische laboratoriumdiagnostiek. En die
maken wij toegankelijk voor iedereen.
Human Diagnostics Group is dé samenwerking tussen de ISO15189 geaccrediteerde
laboratoria U-Diagnostics Lab (NL) en Labor Dr. Wisplinghoff (DE). De combinatie UDiagnostics Lab en Labor Dr. Wisplinghoff verzorgt de laboratorium-diagnostiek voor méér
dan 5.500 huisartsenpraktijken en ruim 125 ziekenhuizen.
Voor de reguliere of bedrijfsmatige zorg. Voor particulieren die zelf direct inzicht wensen. Of
voor hele gemeenschappen die zekerheid of duidelijkheid zoeken. Met elkaar gezond willen
blijven. Human Diagnostics Group biedt het hele spectrum aan laboratoriumdiagnostiek. Zo
compleet mogelijk en praktisch toepasbaar. Daardoor krijgen mensen méér inzicht en méér
mogelijkheden gezond te blijven.
Onze ondernemende en nieuwsgierige geest maakt dat we partners en cliënten graag
voorgaan. Zo vindt men bij ons met zekerheid de weg in het monitoren van de individuele
gezondheid. En daardoor maken niet alleen cliënten/patiënten stappen, maar maken we ook
stappen samen. Medische diagnostiek helpt verder te kijken naar een gezondere
maatschappij. En van dat uitzicht kunnen we samen genieten.
Voor U-Diagnostics Lab in Baarn zoeken wij een jonge gedreven klinisch chemicus:
Een collega met goede communicatieve vaardigheden, grensoverschrijdende interesses,
kwaliteitsbewust en passend binnen onze dynamische onderneming.
Spreekt de uitdaging jou aan en herken je jezelf in onderstaande kwalificaties, dan nodigen
wij je graag uit voor een nadere kennismaking:
•

Je bent NVKC erkend klinisch chemicus of verwacht binnenkort erkend te worden;

•
•
•
•

Je draagt samen met de huidige klinisch chemici, Dr. L. (Lale) Eraslan en Dr. J. (Hans)
van Pelt en de vakinhoudelijke verantwoordelijkheid voor het laboratorium;
Je draagt actief bij aan de consultfunctie voor de aanvragers;
Je hebt duidelijke affiniteit en ervaring met kwaliteitssystemen, in het bijzonder met
ISO 15189;
Je bent nieuwsgierig en ambitieus en hebt een brede belangstelling voor het hele
vakgebied.
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken,
staan ook jouw ontwikkeling en groei centraal. Jouw salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden stemmen we graag af op jouw wensen binnen de kaders van een
meer dan marktconform beloning beleid.
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Drs. P. (Piet) J.M.
Groen, Adviseur Directie U-Diagnostics via telefoonnummer 06-57400126.
Sollicitatie brieven kunnen gestuurd worden naar p.groen@u-diagnostics.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

