Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is een dynamisch bedrijf welke
een centrale plaats inneemt in de totale ziekenhuis zorg. Het heeft als
doel het verlenen van kwaliteitszorg aan de Surinaamse samenleving.
Voor het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo (AZP), zijn wij per direct op zoek naar een fulltime:

Klinisch chemicus/ (arts)-laboratoriumspecialist (M/V)

Doel van de functie
De klinisch chemicus/ (arts-)laboratoriumspecialist is verantwoordelijk
voor alle medische processen en procedures ten aanzien van de analyse
van met name humaan lichaamsmateriaal en waar nodig materialen van
andere afkomst en/of eventueel voor anders dan medisch doeleinden
(bijv. voor wetenschappelijk onderzoek).

Plaats in de organisatie


Ressorteert rechtstreeks onder de medisch directeur en legt aan deze verantwoording af



Maakt deel uit van het laboratorium management team en heeft
daarin een deel-verantwoordelijkheid



Is verantwoordelijk voor technische competenties en technisch functioneren van de analisten

Taak en functie omschrijving


Verantwoordelijk voor de analyse van onderzoeksmaterialen



Verantwoordelijk voor een adequate kwaliteitsbewaking van de analyse van onderzoeksmaterialen
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Vervolg Taak en functie omschrijving


Adviseert de aanvrager/client over vervolgonderzoek in relatie tot
geconstateerde resultaten



Verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek



Neemt deel aan multidisciplinair overleg en is gesprekspartner ten
aanzien van alle medische aspecten



Ontwikkelt protocollen voor nieuw laboratoriumonderzoek of beheert bestaande protocollen



Geeft onderwijs aan medische- en paramedische studenten en aan
instituten en andere belanghebbenden



Ziet toe op adequate uitvoering en vastlegging van gedelegeerde
taken



Verantwoordelijk voor het analyseren en rapporteren van medische
data en vastleggen van al het nodige ten behoeve van naslag, overleg en feedback hierover



Verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van laboratorium onderzoekstechnieken en –methodes



Verantwoordelijk voor medisch jaarverslagen en jaarplanningen

Functie eisen


Opleiding: Klinisch chemicus of (arts-) Laboratoriumspecialist



Bij voorkeur met specialisatie hematologie, transfusiegeneeskunde
en hemostase



Ervaring: 5-7 jaar na de opleiding, bij voorkeur in verschillende laboratorium-/ziekenhuisorganisaties.



Competenties: Pro-actief, innovatief, communicatief sterk,
teamplayer, empatisch vermogen, sterk analystisch vermogen,
klantgericht, integer,stressbestendig, resultaatgericht en ondernemend



Werkt volgens internationale standaarden voor laboratoria
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Vervolg Functie eisen


Ruime bekendheid met moderne laboratoriumtechnieken en –
methodes en met ontwikkelingen hierover



Ruim bekend met Microsoft Office; word, excell en powerpoint of
gelijksoortig computer programma’s

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief met CV en diploma’s kunt u e-mailen naar Letitia Hubard, Directiesecretaris, e-mailadres: lhubard@azp.sr.
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