Toe aan een nieuwe stap in je loopbaan?
Wij zoeken een enthousiaste arts-microbioloog
Functie:
arts-microbioloog
0,8 - 1 FTE (36-45 uur
per week)

Comicro BV
Laboratorium voor
medische
microbiologie, Hoorn
N-H.

De vakgroep
De huidige vakgroep bestaat uit 5 artsen-microbioloog. In verband met uitbreiding van het team zijn
wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega om ons team te komen versterken. Wij zijn op zoek
naar een arts microbioloog met aandachtgebied of interesse in infectiepreventie en die van nature een
teamplayer is.

Enthousiaste,
proactieve
teamspeler.

Over de organisatie
Comicro is hét expertisecentrum binnen de medische microbiologie op het gebied van preventie,
diagnostiek en therapie van infectieziekten. Comicro BV is in januari 2014 opgericht en is ontstaan door
het samengaan van de medisch microbiologische laboratoria van het Westfriesgasthuis te Hoorn en het
Zaans Medisch Centrum te Zaandam en de hoofdlocatie van het laboratorium is gevestigd in het
Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Comicro is ISO15189 geaccrediteerd en volgt de laatste ontwikkelingen
op het gebied van de diagnostiek. Zo worden zowel klassieke bacteriologie, serologie als ook
moleculaire technieken toegepast. Comicro streeft naar optimale dienstverlening ten aanzien van
preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Hiervoor onderhouden wij een goed contact
met de behandelaars in de eerste-, tweede- en derde lijn, de deskundigen infectiepreventie, de diverse
GGD-afdelingen en andere laboratoria in de regio. Aanvragers zijn het Dijklander Ziekenhuis
Hoorn/Purmerend, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam, verpleeghuizen en huisartsen in de regio.
Voor meer informatie, zie de website www.comicro.nl of de LinkedIn-pagina.

Salaris en
arbeidsvoorwaarden
conform AMS.

Taken/verantwoordelijkheden
Je oefent het vak in de volle breedte uit, met nadruk op infectiepreventie en de consultatieve
dienstverlening. Je onderhoudt goede contacten met de kliniek en externe aanvragers en levert een
actieve bijdrage aan laboratorium en ziekenhuis-brede activiteiten.

Microbiologie in de
volle breedte van het
vak

Bij aanvang ontvangt
u een startpremie
van € 1.500,- netto!
Comicro heeft
uitstekende
secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Tijdelijke aanstelling
voor 1 jaar met
intentie tot
omzetting in vaste
aanstelling.

Meer informatie is
verkrijgbaar bij
Wim Ang of
Martin Borggreve.

Wij vragen
Een enthousiaste, proactieve teamspeler die bereid is om de handen uit de mouwen te steken en die
zichzelf herkent in onderstaande:
 Speciale aandacht voor infectiepreventie en ziekenhuis-epidemiologie
 Een creatieve, flexibele en doelgerichte instelling
 Sociaal intelligent, communicatief begaafd en samenwerkend
 Een brede microbiologische blik
 Organisatorisch talent
Andere competenties die op jou van toepassing zijn: zelfkritisch, flexibel, integer, innovatief,
doorzettingsvermogen en je moet goed kunnen samenwerken.
Wij bieden
Een uitdagende baan in een gezellig team van gemotiveerde collega’s, met ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. Onze locatie (35 minuten vanaf Amsterdam) is goed bereikbaar met zowel auto als
openbaar vervoer. De arbeidsvoorwaarden zijn conform Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten
(AMS), en daarnaast biedt Comicro goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De aanstelling is voor 1 jaar
met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast biedt Comicro je een startpremie
van € 1.500,- netto bij aanvang van de werkzaamheden.
Reageren?
Als je jezelf in bovenstaand profiel herkent, ontvangen we graag je sollicitatie. Solliciteren kan door het
sturen van je CV en motivatie naar hrm@comicro.nl t.a.v. Wim Ang, arts-microbioloog en medisch
directeur. Een selectie assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Voor meer informatie over de functie of Comicro kun je bellen of mailen met Wim Ang,
w.ang@comicro.nl 0229-208852 of Martin Borggreve, directeur, m.g.g.borggreve@comicro.nl
06-25329719.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

