Klinisch Chemisch Analist
Uren per week: 32-36u p/wk
Salarisniveau: FWG 45
Jouw functie
Het Antoni van Leeuwenhoek behoort tot de topcentra als het gaat om kanker onderzoek
en behandeling. Als klinisch chemisch analist zal je bijdragen aan de zoektocht om tot een
snellere diagnose te komen.
Op het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) wordt gewerkt volgens de klassieke
maatstaven die horen bij het échte analistenwerk. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen
track systeem aanwezig is die het meeste werk uit handen neemt. Hierbij krijg je echt het
gevoel dat je het niet doet voor de juiste resultaten bij de juiste buis, maar voor de
uitslagen die horen bij de patiënt. Er heerst een grote eenheid op het AKL en dat willen we
ook graag uitstralen. Samenwerking en communicatie zijn speerpunten.
Uiteraard zijn de algemene technieken en expertise binnen het lab aanwezig zoals chemie,
hematologie en bloedtransfusie, maar wat het AKL zo uniek maakt is de verscheidene
andere technieken die vanuit de research voortvloeien en worden toegepast in de routine.
Denk hierbij aan LC-MS, afarese-activiteiten en verscheidene moleculaire analyses. Ook
bloedafname is onderdeel van de afdeling. Onze afdeling wordt gekenmerkt door
voortdurende innovatie om diagnostiek en onderzoek te faciliteren en te verbeteren.
Als analist krijg je mogelijkheden om alle bovenstaande technieken onder de knie te krijgen
en om jezelf zo te ontwikkelen tot een echte allrounder. Extra verdieping is mogelijk door
de aandachtsgebieden die je krijgt. Je werkt veel zelfstandig en je verricht je
werkzaamheden ook tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten.
Werken bij het AVL betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een
ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet. Maar wat ons echt bijzonder maakt is de
betrokkenheid en bevlogenheid van al onze medewerkers. Elke dag weer geven wij het
maximale. Zo bepalen we samen wat het Antoni van Leeuwenhoek uniek maakt. Onze
kernwaarden kenmerken onze identiteit: excellent, grensverleggend, betrokken en samen.
Want samen zijn we het Antoni van Leeuwenhoek, en dat kan #nietzonderjullie
Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een afgeronde opleiding MLO of HLO klinische chemie.
Jouw zelfstandigheid is groot en je hebt een proactieve houding.
Je bent een verbindende factor binnen het team en samenwerken is een belangrijke
waarde voor je.
Je beschikt over zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Je bent oplossingsgericht, nauwkeurig en zorgvuldig in je werk.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is de cao ziekenhuizen. Het betreft in eerste
instantie een dienstverband voor de duur van een jaar. Zijn jij en je teamleider tevreden?
Dan wordt dit daarna omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Jouw salaris zal,
afhankelijk van ervaring, tussen € 2.319,- en € 3.322,- bruto per maand bedragen op basis
van een 36-urige werkweek. Dit is conform FWG 45. Daarnaast ontvang je 8,33%
vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en reiskostenvergoeding.
Als medewerker van het AVL kan je bij ons gratis parkeren. Uiteraard stimuleren wij onze
medewerkers om de auto te laten staan, daarom bieden wij een interessante fietsregeling
en/of korting op het openbaar vervoer.
Interesse?
Inhoudelijke vragen over de vacature?
Onze teamleiders Enver Delic en Tallitha de Roo beantwoorden ze graag.
Contact opnemen kan via 020 - 512 2787 en 020 - 512 2081.
Vragen over de sollicitatieprocedure?
Neem contact op met onze recruiter Laura Hoeffnagel via 020 512 2873.
Deze vacature staat open zonder sluitingsdatum.
Geschikte kandidaten worden op korte termijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Link naar de vacature: Klinisch Chemisch Analist (werkenbijavl.nl)

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

