Wij zijn per direct op zoek naar een:

Klinisch Chemicus m/v
(1 FTE)

De organisatie
SHO Centra voor medische diagnostiek is een snelgroeiend en dynamisch bedrijf. Vanuit ruim 180 locaties in
diverse regio’s en met 460 medewerkers werkt SHO samen met meer dan 750 huisartsen, verloskundigen en
andere zorgverleners en verzorgt de klinisch chemische en medisch microbiologische diagnostiek alsmede het
management van het laboratorium van de Saxenburgh groep te Hardenberg. Ons doel is het versterken,
ondersteunen en vernieuwen van de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. SHO biedt kwalitatief hoogwaardige
diagnostische onderzoeken, innovatieve ICT-diensten en ondersteuning aan de eerstelijns gezondheidszorg.
Vakkundig, efficiënt en dichtbij, met oog voor de zorgverlener en gevoel voor de patiënt. De markt voor medische
diagnostiek is volop in ontwikkeling. SHO speelt hier krachtig op in door zich te richten op innovatie en door
samenwerkingen aan te gaan.
Strategische samenwerking
De afgelopen maanden heeft SHO een strategietraject doorlopen om te komen tot een vergaande samenwerking
met een of meerdere partijen. Deze verkenning heeft begin juli van dit jaar geleid tot het ondertekenen van een
intentieverklaring met Certe. Dit om de mogelijkheid van een fusie te onderzoeken. Certe is een organisatie voor
medische diagnostiek en advies voor de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg in Noord Nederland. Zij staan
voor regionale integrale medische diagnostiek over de lijnen heen. Dus zowel voor huisartsen als voor
ziekenhuizen en dichtbij de patiënt/burger.
Jouw functie
Wij zoeken een flexibele, enthousiaste collega die de vakgroep per direct kan versterken. Een collega die enerzijds
invulling geeft aan de diverse vakinhoudelijke aspecten en de consultfunctie rondom de dagelijkse reguliere
werkzaamheden op de laboratoria en anderzijds mede uitvoering zal geven aan verschillende projecten.
Aandachtsgebieden, taken en projecten worden in goed overleg onder de collega’s verdeeld.
Functie-eisen
Je beschikt over een voltooide opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie met een registratie in het
NVKC-register. Ervaring en affiniteit met ISO 15189-certificering en het geven van diagnostisch toets overleg is
een pre.
Ons aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie in goed geoutilleerde laboratoria met een breed pakket aan analyses en
technieken. Het betreft een tijdelijk dienstverband, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. De
arbeidsvoorwaarden en salariëring geschieden volgens de CAO Ziekenhuizen. Het salaris is afhankelijk van leeftijd
en ervaring.
Interesse?
Als je voldoet aan het bovenstaande profiel en je interesse is gewekt reageer dan voor 1 september 2019 via
www.sho.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Wim Bruinenberg (voorzitter Raad
van Bestuur a.i.) tel: 06-25247243 of Laurens-Jan Jellema (Klinisch Chemicus) tel: 06-15269834
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