Toe aan een nieuwe stap in je loopbaan?
Wij zoeken twee enthousiaste en flexibele collega’s voor de functie van

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

Functie:
Analist microbiologie
Voor 36 uur per week.
Tijdelijke aanstelling voor 1
jaar met uitzicht op vast
dienstverband

Comicro is een betrouwbare samenwerkingspartner en leverancier van optimale
infectiediagnostiek zowel voor de eerste-, als tweede lijn gezondheidszorg en
andere klanten binnen de kernregio’s Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Noord
en West-Friesland als daarbuiten. Deze is ontstaan door de combinatie van de
Medisch Microbiologische Laboratoria van twee Noord-Hollandse medische
centra: Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum.
Comicro levert kwalitatief hoogwaardige diensten en producten door gebruik te
maken van vakkundige medewerkers, het hanteren van beroepsstandaarden en
bewezen technieken. Tevens is Comicro hét expertisecentrum voor preventie,
diagnostiek en therapie van infectieziekten, allereerst gericht op Noord-Holland.
Comicro volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek. Zo
worden zowel klassieke bacteriologie, serologie als ook moleculaire technieken
toegepast.
Plaats binnen de organisatie
De analist valt hiërarchisch onder de afdelingsmanager.

Gevarieerde werkzaamheden
binnen het
laboratoriumproces

Taken/verantwoordelijkheden
Het takenpakket bestaat uit het zelfstandig verrichten van veel voorkomende
medische microbiologische technieken.
De administratieve verwerking van de resultaten en het zorgdragen voor een
goede voortgang van de diagnostiek hoort hier ook bij. Centraal hierbij staat
snelle, nauwkeurige diagnostiek, beantwoordend aan de vraagstelling.
Wij vragen
Een afgeronde HLO opleiding medische microbiologie. Verder beschik je over een
gezonde dosis eigen verantwoordelijkheid en een flexibele werkhouding.

Wij vragen een afgeronde
HLO opleiding medische
microbiologie.

Bruto salariëring afhankelijk
van opleiding en ervaring.

Sluitingsdatum:
15 februari 2021

Wil je meer informatie?
Bel met mw. K. Teske,
afdelingsmanager, via 0229855560.

Wij bieden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een tijdelijke aanstelling
binnen een uitdagende functie van gemiddeld 36 uur per week. De bruto
salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. Een uitdagende baan in een
gezellig team van gemotiveerde collega’s, met ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen.
Wij bieden FWG 40 (max. € 3.025,- p.m.) of FWG 45
(max. € 3.322,- p.m.) afhankelijk van opleiding en ervaring, voor de aanstelling
van 1 jaar. Bij geschiktheid en gelijke bedrijfseconomische omstandigheden
behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.
Je reactie
Als je jezelf in bovenstaand profiel herkent, ontvangen we graag vóór
15 februari a.s. je sollicitatie. Solliciteren kan door het sturen van je CV en
motivatie naar HRM@Comicro.nl.
Wil je meer informatie over deze vacature, dan kan er contact worden
opgenomen met mevr. Karen Teske, afdelingsmanager, via 0229-855560.
Wij sturen een ontvangstbevestiging. Er wordt na de sluitingsdatum zo spoedig
mogelijk contact met je opgenomen.

