ANIOS Microbiologie (36 uur)
Functie:
Anios microbiologie
1 FTE (36 uur per
week)

Zelden was de microbiologie zo actueel en enerverend als nu!
Ben je (bijna) klaar met je studie geneeskunde en heb je een bijzondere interesse in microbiologie en/of
infectieziekten? Wil je een bijdrage leveren aan de beheersing van COVID-19? Wil je meer leren over
infecties, microbiologische diagnostiek of antibiotica en antibiotic stewardship? Of wil je simpelweg
nader kennis maken met het vak als arts-microbioloog? Dan is dit je kans! Kom ons team versterken als
ANIOS microbiologie.

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

Wij zoeken
Een enthousiaste en proactieve arts-assistent die gedurende tenminste één jaar ons wil ondersteunen
in de zorg voor optimale preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten in de regio. Als anios
ga je consultatieve taken verrichten, maar ook een bijdrage leveren aan het antibioticateam en
optimalisatie van diagnostische processen. Er is ruimte om in overleg de functie naar eigen interesse
nader in te vullen. Bij goed functioneren, behoort contractverlenging tot de mogelijkheden.

Enthousiaste,
proactieve artsassistent.

Salaris en
arbeidsvoorwaarden
conform cao
ziekenhuizen.

Over de organisatie
Comicro BV is in januari 2014 opgericht en is ontstaan door het samengaan van de medisch
microbiologische laboratoria van het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Zaans Medisch Centrum in
Zaandam en 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 diagnostiek en behandeling van infectieziekten en infectiepreventie.
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. De huidige vakgroep bestaat uit 3 artsen-microbioloog, 1 medisch moleculair
microbioloog en 1 infectioloog.

Comicro heeft
uitstekende
secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Wij vragen
•
Je hebt een afgeronde studie Geneeskunde of rondt deze op korte termijn af.
•
Je hebt een uitgesproken interesse voor alles rondom infectieziekten.
•
Enige ervaring met laboratoriumwerkzaamheden is een pre.
•
Je bent integer, proactief en communicatief zeer vaardig.
•
Je kunt goed samenwerken.

Een aanstelling voor
tenminste 1 jaar.

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 de Cao Ziekenhuizen. Het betreft een tijdelijke
aanstelling van 1 jaar van 36 uur per week. De functie is ingeschaald in FWG 65 (min €3.774,- en max.
€ 5.620,- p.m.). De exacte bruto salariëring is afhankelijk van je ervaring.

Wij ontvangen graag
je reactie vóór 1
maart

Reageren?
Herken je jezelf in bovenstaande en ben je enthousiast geworden? Solliciteer direct! We ontvangen
graag jouw cv en sollicitatiebrief (incl. motivatie) op het volgende mailadres: HRM@comicro.nl.
Wil je meer informatie over deze vacature, dan kan er contact worden opgenomen met dhr. W. Ang,
arts-microbioloog, via 0229 208852 of w.ang@comicro.nl. De sluitingsdatum is 1 maart 2022.

Meer informatie over
deze functie zie het
kopje reageren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.comciro.nl

