Binnen de unit Laboratoriumonderzoek is SHO op zoek naar een:

Analist klinische chemie m/v
(24-32 uur per week) Velp, Gelderland

De organisatie:
SHO Centra voor medische diagnostiek is een snelgroeiende en dynamische organisatie
die staat voor onafhankelijke diagnostiek dichtbij. SHO biedt met meer dan 180 locaties
ondersteuning aan ruim 750 zorgverleners en ziet het hele land als haar potentieel
werkgebied. SHO biedt kwalitatief hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek, functie- en
beeldvormend onderzoek. Daarnaast bieden wij een breed pakket van dienstverlening
gericht op het ontzorgen van de zorgverlener.
SHO Centra voor medische diagnostiek heeft o.a. de beschikking over twee laboratoria.
De hoofdlocatie in Velp beschikt over een eigen laboratorium dat met name huisartsen en
medische instellingen als haar aanvragers kent. Het ziekenhuislaboratorium in
Hardenberg (SHO Diagnostisch Centrum Vechtdal) verleent service voor de regionale
huisartsen en klinische specialisten.
De taken:
Het zelfstandig verrichten van de meest voorkomende pre-analytische en analytische
laboratoriumwerkzaamheden. Dit betreft onderzoeken op het gebied van klinische chemie,
hematologie en immunologie.
Jouw profiel:

Enthousiaste, pragmatische, flexibele en stressbestendige teamplayer.

Algemene kennis van methoden en pre- en analyseapparatuur.

Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.

Zelfstandig werken, servicegericht, nauwkeurig en klantvriendelijk.

Minimaal MLO werk- en denkniveau, opleiding klinisch chemie (of gelijkwaardige
opleiding) hebben afgerond.
SHO biedt:

Een baan in een snel groeiende organisatie en een prettige werkomgeving;

Een modern ingericht en sterk geautomatiseerd laboratorium;

Mogelijkheid tot vakinhoudelijke verdieping;

Meer dan 450 enthousiaste en gemotiveerde collega’s;

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen;

De functie is ingedeeld in FWG 45;

Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. € 3.072,- op basis van een
36-urige werkweek.
Interesse?
Als je voldoet aan bovenstaand profiel en je interesse is gewekt, reageer dan voor
29 september 2019 via www.sho.nl. Voor meer informatie over de functie kun je
contact opnemen met Frank Eykholt (teamleider laboratorium) tel 06-50854871
of Antoinette Vernoij (Directeur Bedrijfsvoering) tel 088-9997080.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

