Laboratoriumspecialist Klinische Chemie
Locatie
Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer

Wat ga je doen?
Binnen het klinisch chemisch laboratorium ontstaat een vacature laboratoriumspecialist Klinische
Chemie. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste laboratoriumspecialist die bij kan dragen aan het
verder ontwikkelen en borgen van een kwalitatief hoogwaardig niveau van laboratoriumzorg voor
zowel de eerstelijns als de tweedelijns patiëntenzorg.
Samen met een duo-partner laboratoriumspecialist vorm je de vakgroep Klinische Chemie en zijn
jullie eindverantwoordelijk voor het laboratorium, zowel vakinhoudelijk als beleidsmatig. Beleid
wordt opgesteld in samenspraak met de teamleider laboratorium.
Je bent betrokken bij en denkt mee over de ontwikkeling naar een toekomstbestendige regionale
laboratoriumorganisatie. Zo draag jij op een innovatieve manier bij aan de zorg van de toekomst.
Het adviseren van aanvragers over laboratoriumdiagnostiek is een belangrijk onderdeel van je
werkzaamheden. Het grootste deel van onze productie is afkomstig uit eerstelijns patiëntenzorg,
we verwachten daarom van je dat je je inzet voor investering in de relatie en samenwerking met
de huisartsen.
Wat vragen wij van jou?
Je bent geregistreerd als laboratoriumspecialist Klinische Chemie in het NVKC-register of verwacht
dat binnenkort te zijn.
Je bent sociaal, daadkrachtig en doortastend. Je communiceert open en helder en bent een echte
teamspeler in het laboratorium team.
Je beheerst het totale vakgebied van de klinische chemie, bij voorkeur is je aandachtsgebied de
hematologie.
Je participeert binnen de 24 uurs bereikbaarheidsdiensten van de vakgroep.
Je toont leiderschapskwaliteiten en coacht samen met de teamleider de medewerkers in het
laboratoriumproces.
Veilig werken staat bij Pantein voorop. Het is daarom belangrijk dat je op het moment dat je in
dienst treedt in het bezit bent van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat bieden wij jou?
Het laboratorium klinische chemie bestaat uit een polikliniek bloedafname, 17 externe
bloedafnamelocaties en een 24-uurs routine laboratorium. Het team op het laboratorium bestaat
uit 45 personen (ca 35 fte).
Je gaat werken in een laboratorium met moderne apparatuur dat ISO15189 en ISO22870
gecertificeerd is. Het afgelopen heeft in het teken gestaan van vervanging van de belangrijkste
laboratoriumapparatuur. Het komend jaar verwachten wij de introductie van een track. Je komt
terecht in een innovatief en toekomstgericht routine laboratorium.
Het laboratorium voert een beperkt pakket van diagnostische bepalingen uit en omvat, naast
routine chemie en hematologie, de deelgebieden endocrinologie, immunologie, allergie, serologie
en transfusie.
Het betreft een functie van gemiddeld 25 uur per week voor de duur van één jaar. Bij gebleken
geschiktheid bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de arbeidsovereenkomst.
De Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact op met Aldy Kuypers, laboratoriumspecialist
Klinische Chemie via 0485-846207 of A.Kuypers@pantein.nl
Uiterste reactiedatum
We ontvangen je cv en motivatiebrief graag uiterlijk 10-01-2021.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 14-01-2021 in de ochtend.
Wie zijn wij?
Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede portfolio's
van Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg en services aan
huis. Dit zorgt voor een zeer brede en complete dienstverlening op het gebied van gezondheid en
zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook op-en-top medische zorg. Pantein werkt
nauw samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek en partners in de wijk: huisartsen,
verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers en gemeenten.
Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod. Hiermee ondersteunt
Pantein een goede gezondheid van de inwoners van Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.
Het laboratorium van het Maasziekenhuis Pantein is een innovatief en toekomstgericht routine
laboratorium met moderne apparatuur dat ISO15189 en ISO22870 gecertificeerd is. Het afgelopen
heeft in het teken gestaan van vervanging van de belangrijkste laboratoriumapparatuur. Het
komend jaar verwachten wij de introductie van een track.
Het laboratorium voert een beperkt pakket van diagnostische bepalingen uit en omvat, naast
routine chemie en hematologie, de deelgebieden endocrinologie, immunologie, allergie, serologie
en transfusie.
Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en meer informatie over Pantein als
werkgever. Op www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in het algemeen.

