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

Medewerker laboratorium, logistiek en distributie
Comicro BV
Laboratorium voor medische
microbiologie,
locatie Hoorn N-H.

Functie:
Medewerker laboratorium
Voor 32-36 uur per week.
Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar
met uitzicht op vast
dienstverband

Comicro is hét expertisecentrum voor preventie, diagnostiek en therapie van infectieziekten
en volgt de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek. Zo worden zowel
klassieke bacteriologie, serologie als ook moleculaire technieken toegepast. 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. Comicro is
ontstaan door de combinatie van de Medisch Microbiologische Laboratoria van twee NoordHollandse medische centra: Dijklander Ziekenhuis en Zaans Medisch Centrum.

Plaats binnen de organisatie
De medewerker laboratorium ontvangt functioneel leiding van de kernanalist en hiërarchisch
leiding van de afdelingsmanager. Ook bestaat er een nauwe samenwerking met de afdeling
accountmanagement vanwege het dienstverlenende karakter van de werkzaamheden.

Taken/verantwoordelijkheden
Diverse ondersteunende
werkzaamheden binnen het
laboratoriumproces

Als medewerker laboratorium ben je verantwoordelijk voor diverse ondersteunende
logistieke werkzaamheden van het medisch microbiologisch laboratorium en de distributie
van goederen aan onze klanten. Je hebt contact met klanten over bestellingen en stemt af
met de koeriersdienst.

Hoe ziet je werkdag eruit?
Dagelijks

Op orde houden van de voorraden
Bijtijds ingrijpen bij dreigende tekorten
Distributie van deze voorraden naar externen
Bestellingen verwerking (via mail en SalesForce) van o.a. huisartsen
Wekelijks: Voorraden en distributie aan de GGD teststraat
Ondersteunende taken zoals uitpakken en opruimen van leveringen.
Aanvullen afname materialen op het laboratorium
Voor een deel staat de volgorde van werkzaamheden vast, maar het is ook belangrijk om
prioriteiten te kunnen stellen.

Wij vragen
Wij vragen een opleiding op
mbo niveau 3 of 4
Affiniteit met de zorg

Bruto salariëring afhankelijk
van ervaring
Sluitingsdatum:
22 januari 2022

Wil je meer informatie?
Bel met N. de Weerdt,
afdelingsmanager, via 0229208256.
Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Een opleiding op MBO niveau 3 of 4 en affiniteit met de zorg. Daarnaast een
kwaliteitsgerichte en stressbestendige houding waarbij je het niet erg vindt zelfstandig aan
het werk te zijn. Je bent in staat nauwkeurig te werken en je kunt activiteiten goed op elkaar
afstemmen. Je bent oplossingsgericht en beschikt over een gezonde dosis eigen
verantwoordelijkheid en een flexibele houding. Communicatieve vaardigheden zijn vereist
i.v.m. het contact met klanten.

Wij bieden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een uitdagende baan met ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen. Het
betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar van minimaal 32 uur per week.
De functie is ingeschaald in FWG 30 (max. € 2.741,- p.m.). De exacte bruto salariëring is
afhankelijk van je ervaring.

Je reactie
Ben jij op zoek naar een logistieke baan in een dynamische ziekenhuis omgeving en wil jij je
steentje bijdragen aan de zorg? Kun je zelfstandig werken en ben je handig met computers
én beheers je de Nederlandse taal goed? Dan zijn wij op zoek naar jou! We ontvangen graag
jouw cv en sollicitatiebrief (incl. motivatie) op het volgende mailadres: HRM@comicro.nl. De
sluitingsdatum is 22 januari 2022. Wil je meer informatie over deze vacature, dan kan er
contact worden opgenomen met Nadia de Weerdt, afdelingsmanager, via 0229-208256.

