Analist klinische chemie
Wil jij als analist generiek werken in een ziekenhuis dat mensgericht en toegewijde topkwaliteit
zorg biedt?

Ter uitbreiding van het team 24-uurs lab zoeken wij enthousiaste collega's.
Het KCHL Rijnstate Arnhem heeft in 2019 een ultramoderne nieuwe labstraat gebouwd en daaraan
gekoppeld (deels) geautomatiseerde analysers in een 24 uurs setting.
Als analist 24-uurs lab voer je zowel zelfstandig als in samenwerking met collega's bloedafnames,
gespecialiseerde onderzoeken en analyses uit in een 24-uurs setting (avond, weekend en
nachtdiensten). Je hebt als doel gegevens, resultaten en materialen aan te leveren met betrekking
tot diagnostiek, therapiecontrole, risicoprofilering, behandeling en research in de geneeskunde
praktijk. Je levert hierbij een belangrijke bijdrage aan de patiëntenzorg. Ook verricht je de daarbij
behorende administratieve taken, zoals rapporteren in GLIMS. Behalve dat je analyses verricht,
houd jij je ook bezig met pre en post analytische processen. Je bent bereid avond, weekend en
nachtdiensten te werken.
Als analist ben je ook werkzaam op de immunohematologie en verricht je zelfstandig
routinematige analyses ten aanzien van bloedtransfusie.
Kortom; ben je op zoek naar een uitdagende baan binnen een modern laboratorium waarbij je ook
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg binnen ons ziekenhuis? Dan verwelkom
wij jou graag op ons laboratorium!
Werken op de afdeling KCHL
Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) verricht klinisch chemisch
onderzoek in vele lichaamsmaterialen (humaan).
Naast de algemene klinische chemie en hematologie verzorgt het laboratorium uitgebreide
diagnostiek op het gebied van bloedtransfusie, stolling, hemato-oncologie, fertiliteit, allergie,
immunologie, moleculaire diagnostiek en massaspectrometrie. Daarnaast kunnen aanvragers de
klinisch chemici consulteren t.a.v. alle aspecten van het onderzoeken. Werkzaamheden vinden
plaats in nauw overleg met de klinisch chemici.
Het KCHL telt circa 200 medewerkers en heeft laboratoriumfaciliteiten op één locatie. Daarbuiten
zijn er drie poli afname locaties waar patiënten terecht kunnen voor bloedafname en meerdere
prikposten in de regio. De afdeling bestaat uit een enthousiaste groep collega’s die open staan voor
nieuwe ontwikkelingen, graag van elkaar willen leren en hun kennis ook weer door willen geven.
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Afgeronde laboratorium opleiding op HBO niveau richting klinische chemie of gelijkwaardig.
Aantoonbare werkervaring is een pre.
Je bent iemand die kwalitatief hoogstaande laboratoriumdiagnostiek kan en wil leveren.
Je kunt zelfstandig werken volgens in Standard Operating Procedure (SOP) vastgelegde
procedures.
Je werkt zelfstandig en functioneert ook goed in teamverband.
Je hebt een flexibele en proactieve werkhouding en beschikt over een goed
probleemoplossend vermogen.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Kwaliteit en goede patiëntenzorg staan bij jou hoog in het vaandel.
Je bent bereid om avond-, weekend- en nachtdiensten te werken.

Heb je interesse in deze baan?
Rijnstate biedt jou:
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Allereerst een uitdagende functie als analist generiek binnen een van de grootste
topklinische perifere ziekenhuizen van Nederland.
Arbeidsvoorwaarden en salaris op basis van de Cao Ziekenhuizen.
Dienstverband van 32-36 uur voor de duur van 12 maanden met intentie voor onbepaald
tijd.
Inschaling in FWG 45 conform CAO Ziekenhuizen (min. € 2.251,- max. € 3.225,- bruto
p.m., o.b.v. fulltime dienstverband á 36 uur p.w.). De inschaling geschiedt aan de hand van
opleiding en ervaring.
Vakantie- en eindejaarsuitkering 8,33%.
Flexeuro-regeling. Hiermee kun je o.a. een deel van je eindejaarsuitkering en/of
vakantiegeld fiscaal aantrekkelijk inzetten voor bijvoorbeeld een hogere
reiskostenvergoeding of verlaging van studiekosten.
Goede bereikbaarheid per auto en met OV.
Gratis parkeren bij het Openlucht Museum tussen 7.00 en 19.00 uur met pendelbusdienst
tussen museum en Rijnstate Arnhem (ca. 5 minuten enkele reis).
Uitstekende pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW), waarvan Rijnstate
de helft van de premie betaalt.

Wil jij als analist werken in een ziekenhuis dat mensgericht en toegewijde topkwaliteit zorg biedt?
Dan heten we je bij Rijnstate van harte welkom!
Je motivatie en cv kun je richten aan Berlinda Lentink en Ellen van Welt, hoofden KCHL.
Deze procedure bestaat uit een sollicitatie- en een arbeidsvoorwaardengesprek. De
sollicitatiegesprekken staan gepland in week derde week van januari, op de locatie Arnhem,
Wagnerlaan 55. Planning van het arbeidsvoorwaardengesprek in overleg.
Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met recruiter Cindy Geerlings via
bovenstaande 06-11374037 of cgeerlings@rijnstate.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature bel of mail je Berlinda Lentink via 088-005 8812 of
blentink@rijnstate.nl en/of Ellen van Welt via 088-005 8791 of evanwelt@rijnstate.nl.
Voor indiensttreding vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten
hiervan worden vergoed door Rijnstate.
Wij ontvangen graag jouw sollicitatie via onderstaande link:

Analist KCHL, parttime/deeltijd, Rijnstate Arnhem (werkenbijrijnstate.nl)
https://www.werkenbijrijnstate.nl/vacatures/medisch-ondersteunende-diensten/analist-generiek/

